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I denna avhandling presenterar jag en vetenskaplig metod baserad på Nietzsches filosofi. Därefter presenterar jag en teori om 
pengarnas ontologi, vilken blivit till genom att tillämpa Nietzsches metod. Metoden går ut på att forma sanningsutsagor på social 
basis och på att betrakta människan som en existentiell helhet, och inte uppfatta henne som en rationell varelse. Ur Nietzsches 
perspektiv definierar de starka sanningen vilken de svaga foljer. Nietzsche kallar den starka filosof och den svaga vetenskapsman. 
Styrka och maktlystnad hos filosofen driver sanningssokandet. Själva metoden har tre aspekter: for det forsta kan filosofen 
använda sig av den svaga som grund for sitt arbete genom att tillämpa detaljer som den svaga bearbetar, for det andra är filosofen 
skeptisk mot vedertagna sanningar och vill definiera något nytt, for det tredje använder sig filosofen av erfarenhet som basis for sitt 
vetenskapliga skapande arbete. Jag lyfter fram Nietzsches beskrivning av både filosofens och vetenskapsmannens karaktärer som
inledning och vägledning till den vetenskapliga metoden. 

Jag presenterar sedan pengarnas ontologi, som går ut på att styrka gor penningfenomenet antingen mjukt eller hårt. Om 
centralbanken är stark nog gor marknaden pengarna hårda, och tvärtom. Tanken är den att penningfenomenet inte har statisk 
natur utan kan uttrycka sig i skiftande former. Mjuka pengar har foljande egenskaper: for det forsta allokeras kapital utan hänsyn till
kreditkvaliteten, for det andra konstruerar människorna pengar i enlighet med centralbankirens karaktär, for det tredje uttrycker 
människornas beteende viss karaktär: allmänheten respekterar inte pengar och använder sina medel på vad som helst, och for det 
fjärde, och som viktigast, med mjuka pengar overfors risk från enskilda tillgångar till valutan. Hårda pengar är i stort sett det 
motsatta. I detta sammanhang behandlar jag även bland annat guld och räntor. Guldet har statiska hårda egenskaper eftersom den
är ett reellt ankare for valutan, och räntan fungerar i enlighet med von Mises teorier om hur låga räntor ger en illusorisk uppgång 
där svaga tillgångar presterar, och hoga räntor orsakar likvidering av dessa. Sedan diskuterar jag även moral-hazard i forhållande 
till mjuka pengar. Moral-hazard är en teknisk princip medan pengarna är ett socialt fenomen.

Jag behandlar även andra teman. Ett viktigt går ut på att kritisera neoklassisk och keynesiansk nationalekonomi som identifierar 
mekaniska, matematiska relationer mellan människan och ekonomin. Nietzsche, i motsats till den här uppfattningen inom 
nationalekonomin, är existentialistisk och filosofisk i sitt resonemang. Jag påstår ytterligare att modeller inte går att definieras 
eftersom verkligheten i denna kontext uppfattas kaotisk. Verkligheten är inte statisk och harmonisk så att modeller kunde efterlikna 
den. Penningregimen utgor ett undantag: den kan beskrivas for att mjuka och hårda pengar existerar på fundamental nivå medan 
andra fenomen i den ekonomiska sfären är illusioner som blivit till genom att tillämpa Nietzsches vetenskapliga metod. 
Penningfenomenet är grunden for ekonomin medan andra nationalekonomiska vetenskapliga beskrivningar fungerar som 
självuppfyllande profetior. Ytterligare ett tema som jag lyfter fram går ut på att identifiera nietzscheanska element i samtiden. For 
det forsta påstår jag att paradigm blivit till genom att (undermedvetet) tillämpa Nietzsches metod. Starka filosofer definierar det som
blir den vedertagna sanningen. For det andra existerar penningregimen på den nivå som Nietzsches vilja till makt uttrycker sig. 
Enligt Nietzsche är viljan till makt fundamental for människan och på den nivån pågår kampen om pengarna. Pengarna är i 
grunden ett maktforhållande. For det tredje uppvisar centralbankirerna inverterade värden, som Nietzsche så hängivet beskriver: 
centralbankirerna påstår sig vara bundna av sitt mandat till att betjäna allmänhetens bästa. De är inte medvetna om kampen om 
pengarnas uttrycksform, i vilken de är delaktiga.

Målet i denna avhandling är att visa hur man kommer till en vetenskaplig beskrivning av ett ekonomiskt fenomen (pengar) även om 
verkligheten uppfattas kaotisk och ostatisk. Materialet for avhandlingen utgors främst av både primär- och sekundärlitteratur 
gällande Nietzsche, von Mises och neoklassisk samt keynesiansk nationalekonomi.
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1 Inledning

Denna avhandling behandlar teman som på ytan verkar separata, men som ändå är nära 

sammanbundna. Inledningsvis påstår jag med Nietzsches stöd att den sociala verklighet1 som 

samhällsvetenskaperna i allmänhet och nationalekonomin i synnerhet försöker förklara är 

kaotisk2 så att varken modeller3 eller experiment4 ger hållbar kunskap. Den sociala 

verkligheten är inte statisk5. Sedan beskriver jag Nietzsches vetenskapsfilosofi. För Nietzsche 

definieras (enligt min tolkning den sociala) verkligheten av starka auktoriteter. Efter det 

beskriver jag Nietzsches vetenskapliga metod, som är en process där de starka definierar 

sanningen. Meningen är att visa hur vetenskapliga utsagor är möjliga även då verkligheten är 

svårfångad6, vilken den i nietzscheansk bemärkelse är. Till sist ger jag ett exempel på ett 

fenomen7, vilkens beskrivning uppstått genom att jag följt Nietzsches metod: pengarnas 

ontologi8. Denna beskrivning föregår dock andra nationalekonomiska teorier. Jag har använt 

Nietzsches metod för att nå en beskrivning av hans sociala förhållanden. Beskrivningen av 

pengarnas ontologi avviker från den man inom standardnationalekonomin9 följer och idén i 

1 Social verklighet: I en social verklighet finner man fenomen man kan iaktta och som omger oss alla. Till 
exempel pengar existerar i en social verklighet. Dessa förstår man inte genom formell eller mekanisk 
nationalekonomi. Maktförhållandena kring sedelpressen, till exempel, förutsätter en social beskrivning 
utgående från Nietzsches vilja till makt. Den sociala verkligheten har ett gränssnitt till kognitionen men 
består ändå av fenomen som överskrider människan. Pengar är ett fenomen ute i verkligheten.

2 Kaotisk: i denna avhandling används begreppet kaotisk för att beskriva sådana omständigheter som inte kan 
kartläggas med traditionella vetenskapliga metoder. Lagbundenheter saknas i en kaotisk verklighet. I denna 
avhandling poängteras att endast den samhällsvetenskapliga verkligheten är kaotisk. Naturvetenskaperna 
däremot klarar av att identifiera lagbundenheter ute i verkligheten.

3 Modell: en vetenskaplig beskrivning som utgör ett skelett så att onödiga egenskaper rensats bort. Modellen 
avbildar de relevanta aspekterna av fenomenet.

4 Experiment (gällande ekonomin): Man samlar in data gällande någon form av ekonomisk aktivitet.
5 Statisk: med begreppet statisk avses i denna avhandling en sådan social verklighet som innehåller fenomen 

som är oföränderliga så att man kan ge vetenskapliga beskrivningar av dem. Även de fenomen som 
standardnationalekonomin påstår vara dynamiska hör till denna kategori: de är deterministiska, de bildas 
inom ett statiskt ramverk (Hicks 1985).

6 Svårfångad verklighet: i en svårfångad verklighet är fenomenen svåra att iaktta. Detta beror på att 
verkligheten är kaotisk.

7 Fenomen: i denna avhandling förstår man med fenomen en entydig helhet ute i verkligheten, vilken man ger 
en vetenskaplig beskrivning av. Till exempel pengar är ett fenomen.

8 Pengar: pengar är svåra att definiera eftersom ingen ännu givit en tillfredsställande definition på pengarnas 
ontologi. Denna avhandling behandlar många aspekter av denna fråga. Ytligt sett kan man säga att pengar 
fungerar som måttenhet och betalningsmedel vid byte mot varor och tjänster. Pengar behåller värde över 
tiden.

9 Standardnationalekonomi: Den form av nationalekonomi som vanligtvis undervisas i universiteten och som 
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denna avhandling är bland annat just att kritisera denna standardnationalekonomi. Orsaken till

detta är att den inriktningen misslyckats med att beskriva det system10 den försöker beskriva. 

Jag kritiserar neoklassisk och keynesiansk nationalekonomi som alltså identifierar mekaniska, 

matematiska relationer mellan människan och ekonomin. Nietzsche, i motsats till den här 

uppfattningen inom nationalekonomin, är existentialistisk och filosofisk i sitt resonemang. 

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling är således att visa hur man i en kaotisk 

verklighet de facto kan göra beskrivningar av fenomen. Metoden skiljer sig radikalt från dem 

man vant sig vid inom standardnationalekonomin. Målsättningen är ambitiös, men radikala 

alternativ är oundvikliga eftersom standardnationalekonomin misslyckats. De ekonomer som 

representerar den traditionella nationalekonomiska skolan utövar sitt yrke endast med de 

verktyg de kommer att tänka på (modeller, experiment och ekonometri), och resultatet är att 

standardnationalekonomin blivit det den i dag är. En ny metod är nödvändig.

Jag behandlar även andra teman. Jag identifierar nietzscheanska element i samtiden framför 

allt genom att beskriva hur den nietzscheanska metoden är i dagens värld relevant samt hur 

centralbankerna har inverterade värden. Centralbankerna påstår sig vara bundna av sitt mandat

till att betjäna allmänhetens bästa. De är inte medvetna om kampen om pengarnas 

uttrycksform, i vilken de är delaktiga. I detta sammanhang är nietzscheanska element 

synnerligen enkla att förstå eftersom de är nära kopplade till makt. Pengar får andra att göra 

vad man vill, och detta är fallet för ekonomiska aktörer, marknaden, samt också 

centralbankirer. Jag påstår ytterligare att modeller inte går att definieras eftersom verkligheten

i denna kontext uppfattas kaotisk. Verkligheten är inte statisk och harmonisk så att modeller 

kunde efterlikna den. Penningregimen utgör ett undantag: den kan beskrivas för att pengar 

existerar på fundamental nivå medan andra fenomen i den ekonomiska sfären är illusioner 

som blivit till genom att tillämpa Nietzsches vetenskapliga metod. Penningfenomenet är 

grunden för ekonomin medan andra nationalekonomiska vetenskapliga beskrivningar fungerar

som självuppfyllande profetior.

I dagens samhällsvetenskaper uppfattas verkligheten statisk och beräknelig11. I denna 

största delen av vetenskapsmännen tror på. Består av neoklassisk nationalekonomi samt Keynesian 
makroekonomi.

10 Helhet som ett paradigm förklarar
11 Med en beräknelig verklighet förstår man i denna avhandling en verklighet där fenomenen är entydiga. 
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avhandling, däremot, uppfattas den sociala verkligheten kaotisk. Det kommer att påvisas att i 

nietzscheansk bemärkelse finns inga generella lagar. Sanningen är baserad på 

maktförhållanden12. De starka definierar sanningen, vilken de svaga tror på. Praktisk taget 

varenda paradigmskift i nationalekonomin har sitt ursprung i att en stark individ betraktas som

auktoritet som de svaga sedan refererar till. Till exempel Keynes (Keynes 1970), Menger 

(Menger 2009) och von Mises (von Mises 1963) har alla definierat något som representanter 

för det vetenskapliga samfundet och allmänheten överlag börjat uppfatta som sanningen. 

Samhällsvetenskapernas, och särskilt nationalekonomins, sanna utveckling är 

auktoritetbaserad.

Nya paradigm skapas enligt principerna som Nietzsche beskriver i Bortom gott och ont 

(Nietzsche 1997). Nietzsche behandlar alla vetenskapsgrenar genom att fokusera på sociala 

aspekter av vetenskapen överlag istället för att göra indelning i separata grenar (se till 

exempel (Nietzsche 1997, §204)). Min tolkning är att hans tankar är synnerligen skarpa och 

användbara inom samhällsvetenskaperna, framför allt inom nationalekonomin, eftersom de är 

sociala till sin natur. Det är i det sociala sammanhanget som Nietzsche är briljant.

Den väsentliga slutsatsen i denna avhandling är att ifall Nietzsche har rätt kan man säga något 

om verkligheten även om den är kaotisk. Implikationen för den praktiska delen av denna 

avhandling (kapitel 5) är att penningregimen är både österrikisk13 och nietzscheansk. Pengar 

blir till på det sätt som von Mises förklarade: pengar är ett verkligt fenomen som har sitt 

ursprung i individernas självständiga utövning av ekonomisk aktivitet14. Men Nietzsche 

däremot utgår från en kaotisk verklighet, ur vilken man kan härleda ostatiska pengar. Då man 

uppfattar verkligheten nietzscheansk kan pengarna uttrycka sig i skiftande former. Det viktiga 

med nietzscheanska pengar, så som jag definierar dem, är kampen mellan marknaden15 och 

Tillstånd i verkligheten går att förutspå på basis av börjantillstånd och tid. Framför allt dynamiska modeller 
behöver en beräknelig verklighet.

12 Maktförhållande: I kontext av denna avhandling: Nietzsches definition på relationer människor emellan.
13 Österrikisk nationalekonomi: Inriktning som baserar sig på metodologisk individualism, filosofisk och verbal

framställning av teorier, samt liberalism. Se exempelvis von Mises (von Mises 1963).
14 Ekonomisk aktivitet: I detta sammanhang betyder detta att man byter varor eller tjänster mot andra 

nyttigheter eller pengar.
15 Marknad: Summan av alla transaktioner av ekonomisk aktivitet. Hit hör även finansmarknaden. Marknaden 

har även ett liv för sig. Marknaden vill inverka på pengarnas natur. Det kan kännas kontroversiellt att kalla 
marknaden levande, men faktum är att i dagens läge är det marknaden som i praktiken bestämmer över 
sedelpressen.
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centralbanken16. Pengar utgör ett socialt maktförhållande mellan dessa, vilket uttrycker sig 

synnerligen klart med fiat17. Frågan gäller inte den självständiga centralbanken. Den gäller den

fundamentala naturen hos den sociala verkligheten och pengarna.

von Mises antas ha definierat sanna modeller även om det finns en skarp kontrast mellan 

Nietzsche och von Mises. von Mises beskriver universella lagbundenheter18, men för 

Nietzsche är verkligheten mera komplicerad. Denna anomali behandlas i denna avhandling. 

Lösningen går ut på att marknaden idag tror på konsensus i von Mises teorier19 och de blir 

självuppfyllande profetior. Slutsatsen är att fenomen som till exempel olika former av ränta20 

och inflation21 kan i dagens samhälle uttrycka sig med element av lagbundenheter inom och 

ovanpå Nietzsches tomhet22. Man måste dock fästa uppmärksamhet vid att dessa fenomen är 

närbelägna till pengar och kopplas i denna avhandling till penningregimen i det avseendet att 

de i någon mån kan dikteras av en stark centralbank. Inflation är ett penningpolitiskt fenomen 

liksom också framför allt styrräntan, även om räntan generellt sett är ett mångfacetterat 

fenomen som inte kan förklaras här eftersom den förutsätter noggranna, utdragna vidare 

16 En centralbank opererar enligt följande. I normala fall kontrollerar centralbanken korta räntor genom att 
justera mängden likviditet på marknaden. De långa räntorna antas prissättas på marknaden. Under kristider 
kan centralbanken tvinga ner även långa räntor. Enligt standardnationalekonomin påverkar penningpolitiken 
ekonomin endast på kort sikt (Walsh 2010, 4-8). På lång sikt är pengarna enligt denna uppfattning neutrala 
(Walsh 2010, 1-4). I denna avhandling framkommer däremot att pengarna är ekonomins drivkraft både på 
kort och lång sikt. Det som enligt min uppfattning är problematiskt med centralbanker är att redan deras 
existens förvränger marknaden. Mängden opresterande lån i Italien har minskat jämfört med situationen från 
2008 till 2015. Orsaken är inte en bättre ekonomi utan centralbankens enorma inflytande. Det berör inte bara 
enskilda tillgångar vilka får stöd som till exempel italienska statslån. Det påverkar allting som sker i 
ekonomin. Mängden italienska opresterande lån har inte sjunkit därför att centralbanken stöder dessa 
tillgångar utan därför att mjuka pengar får människorna att omprissätta risk överlag. I finanskrisen i Norge 
togs svaga banker över av myndigheterna, sedan manipulerade centralbanken ekonomin, och till slut såldes 
bankerna med vinst. Någon kan anse centralbankens påverkan positiv, men som detaljerat kommer fram i 
denna avhandling stagnerar ekonomin då man inser att tack vare centralbanken lyckas vilka projekt som 
helst. Detta är aspekter som inte identifieras av standardnationalekonomer. Inom standardnationalekonomin 
anser man centralbankens inflytande som mekaniskt och omedelbart, men i denna avhandling framkommer 
att centralbankens inflytande är socialt.

17 Fiat: Papperspengar. Saknar reellt ankare som till exempel guld.
18 Lagbundenhet: I denna avhandling avses med termen lagbundenhet sådana omständigheter där fenomenet 

påvisar lika beteende upprepade gångar. Detta är motsatsen till svårfångad.
19 Teori (ekonomisk): ofta a priori formuleringar av ekonomiska företeelser.
20 Ränta: Avkastning på riskfylld monetär tillgång (skuldbrev). Räntans ontologi är enligt min uppfattning en 

öppen och omtvistad fråga. Standardnationalekonomin förhåller sig till räntan som till ett penningpolitiskt 
verktyg (Blanchard 2006, 69-73) och förbiser marknadens känsliga funktion.

21 Inflation: Prisstegring. Inflation påstås ofta vara mekanisk så att enkla modeller beskriver inflationens 
utveckling, se till exempel (Blanchard 2006, 185-204). Denna tanke är felaktig. Tio år av nollräntor har inte 
höjt inflationen. Däremot är inflationen social till sin natur. Inflation som avviker från centralbankens mål är 
ett tecken på brist på tillit till centralbanken och valutan.

22 Man måste dock lägga märke till att fenomen som framför allt inflation och delvis också räntan är härledbara 
på nietzscheansk nivå med utgångspunkt i pengarna. Inflationen kan dikteras även om den idag har tröghet i 
österrikisk anda. Räntans ontologi måste jag återkomma till i senare arbete.
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undersökningar. Men fastheten är i österrikisk anda idag ett faktum: ingetdera av dessa 

fenomen är statiskt, men människorna idag uppför sig som om dessa fenomen hade element 

av fasthet23. Fenomenen är i konstant men i dagens värld rätt långsam omformelse24 (förutom 

till exempel den stora finanskrisen 2008 och dollarn). Till exempel inflation tenderar att vara 

varaktig då den en gång blir till. Detta är troligtvis orsaken till att den moderna 

nationalekonomin felaktigt uppfattar tröghet i prisförändringar som det fenomen som 

möjliggör penningpolitiska åtgärder25. Detta sätt att förhålla sig till ekonomin hittar man till 

exempel i (Walsh 2010, 203). Men fenomenet är inte statiskt och pengarnas ontologi kan inte 

uppfattas med så simpla teorier. Det som behövs för en redogörelse för dessa fenomen är en 

filosofisk undersökning där exakta lösningar saknas och där känslighet för deras skiftande 

form inte försummas.

Det sista egentliga kapitlet (kapitel 5) reflekterar även över dagens samhälleliga och 

ekonomiska situation. Därför ger jag utrymme även åt universella förklaringar26 definierade av

von Mises, samt praktiska exempel. von Mises är central för att marknaden verkar tro på 

konsensus i teorier han definierade (detta kommer fram senare), men Nietzsche är viktigare 

inom nationalekonomins område. Den auktoritetbaserade nietzscheanska metoden är faktiskt i

bruk idag även om forskarna inom standardnationalekonomin inte förstår detta, utan gör bruk 

av metoden endast på ett undermedvetet plan. På ett medvetet plan tror största delen av 

forskarna på standardnationalekonomin, men denna har fått sin form genom auktoriteter. 

Människorna anpassar sig till den nietzscheanska metoden, men utan medvetet beslut.

Orsaken till att det i denna avhandling finns en oklarhet mellan en statisk och ostatisk 

verklighet dels så att en basis formas för österrikiska statiska pengar å ena sidan och kaotiska 

nietzscheanska å andra är den att även jag har blivit indoktrinerad i dagens system27: min 

23 Fasthet (fenomen har element av): I denna avhandling påstås att fenomen är utom räckhåll (se kapitel två), 
men ändå har en del fenomen de facto statiska element. Denna anomali är central för denna avhandling och 
behandlas genomgående. Redan här kan man säga att problematiken handlar om att dagens teorier förutsätter 
statiska fenomen och då människorna tror på dem blir de självuppfyllande profetior. Fenomenen får en 
halvstatisk, trög natur. De är i förändring men inte i snabb sådan.

24 Omformelse (konstant men långsam): se fasthet.
25 Penningpolitiska åtgärder: Centralbankens ingripande. Kan vara konkreta (ex QE-program) eller indirekta. 

Det senare av dessa innefattar ordergivning, vilken beskrivs i denna avhandling utförligt.
26 Universell förklaring: En vetenskaplig beskrivning som är korrekt i alla tänkbara omständigheter.
27 System (indoktrinerad i): åsikter och förväntningar gällande marknadens funktion. I dag, till exempel, består 

systemet av förväntning att österrikisk teori är sann men att pengarna är mjuka. Då man idag är indoktrinerad 
i systemet har man själv denna uppfattning.
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insikt efter åratal av marknadsanalys säger att både von Mises (i vissa fall) och Nietzsche har 

rätt. Det är även sant att även om Nietzsche är mera relevant i och med att han är fundamental 

(fungerar som basis för ekonomiskt vetenskapligt arbete), så är vissa av von Mises teorier 

svåra att argumentera mot. Till exempel en styrräntenivå som sjunker och stiger ger en boom28 

och krasch29 (von Mises 1998, 570) – och detta är nära sammanbundet med mjuka och hårda 

pengar30. Men gällande statiska pengar misstog sig von Mises.

Det man når med Nietzsches metod är en filosofisk, verbal vetenskaplig beskrivning. 

Österrikisk nationalekonomi är av betydelse i dagens värld, men den är på ett annat plan än 

Nietzsche, som är fundamental31. Nietzsche förklarar hur vetenskapen utvecklas innan man 

börjar tillämpa metoder, medan österrikisk nationalekonomi har frambringats genom den 

nietzscheanska metoden. En beskrivning av mjuka32 och hårda pengar är dock möjlig: de är 

universella (så länge som människans natur förblir densamma) och behöver inte ekonomisk 

teori som stöd. Mjuka och hårda pengar existerar om man tänker i nietzscheanska termer: de 

är ett maktförhållande. De berör samma plan som Nietzsches maktrelationer. De föregår 

övrigt vetenskapligt arbete. Det man måste förstå är att denna universella beskrivning är 

social. Därför kan man ge en beskrivning av dem: det här är metoden som fungerar inom 

nationalekonomin.

De första kapitlen stöder sig på både primär- och sekundärlitteratur, men kapitlen fyra och 

fem är mina egna idéer, även om referenser förekommer även i dem. Tanken är att visa att 

pengar kan uppkomma i flera olika former. Det finns inget universellt fenomen som pengar i 

den bemärkelsen som standardnationalekonomin förklarar. Standardnationalekonomins 

tankesätt framkommer i till exempel (Walsh 2010). Denna fråga är nära kopplad till moral-

hazard33 och en självständig centralbank34, men jag är övertygad om att jag klarar av att visa 

hur nietzscheanska pengar skiljer sig från dessa begrepp och dessa principer. Beskrivningen 

28 En boom: period av ohållbar uppgång som grundar sig på centralbankens låga räntor.
29 Krasch: nedgång som har sitt ursprung i att räntorna stiger efter en boom.
30 Hårda pengar: definieras senare i denna avhandling. Kort: tillgångarna bär risk och kapital allokeras med 

hänsyn till kreditkvalitet.
31 Plan (ovanför Nietzsche): Det plan där illusoriska vetenskapliga förklaringar existerar.
32 Mjuka pengar: definieras senare i denna avhandling. Kort: valutan bär risk och kapital allokeras utan hänsyn 

till kreditkvalitet.
33 Moral-hazard: Ökad riskaptit som baserar sig på att någon annan bär risken. Moral-hazard är en princip som 

tillhör standardnationalekonomi.
34 Självständig centralbank: Självständighet från politisk press. I denna avhandling diskuteras även 

självständighet från marknaden.
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av penningregimen i kapitel 5 handlar om en kaotisk verklighet, medan den självständiga 

centralbanken är integrerad i standardnationalekonomin som utgår från en statisk verklighet. 

Tanken om penningregimen är som sagt ursprungligen min, även om forskare inom 

standardnationalekonomin måhända identifierar mjuka pengar i sin omedelbara omgivning, 

men misstar sig att tro på att problematiken handlar om moral-hazard. Mjuka pengar är 

alltomfattande, medan moral-hazard är omedelbar35 och intellektuellt lätt att förstå inom 

standardnationalekonomin. 

Det är framför allt i kapitel 5 där jag reflekterar över dagens samhälleliga och ekonomiska 

miljö. Kapitlet är mera pragmatiskt än de föregående kapitlen och innehåller en mängd 

marknadsexempel. Dessa exempel framdagar något bipolära fenomen36. Dels är de kaotiska 

och dels statiska och Österrikiska. Återigen: detta beror på att marknaden idag enligt min 

uppfattning tror på att konsensuset utgörs av österrikisk teori. Men ändå  är pengarna idag 

ostatiska, och denna fråga kommer senare att behandlas i detalj.

Det är vidare anmärkningsvärt att i kapitel 5, där pengarnas ontologi definieras, grundar sig 

diskussionen på antagandet att regimen är fiat37. Mjuka och hårda pengar är baserade på 

styrka38. Båda dessa format av pengar har uttryckligen en social natur39 i och med att fiat 

saknar ett reellt ankare. Guld skulle medföra statiska element och förutsägbarhet40 – detta i 

intresse för stabilitet, fred och välgång. Men även guldstandarden41 förutsätter en stark 

centralbank. Även denna fråga behandlas kort i samma kapitel.

Min utgångspunkt kan kritiseras. Om jag påstår att den nietzscheanska utgångspunkten 

medför att endast illusoriska modeller är möjliga, hur kan man då ge en förklaring av 

pengarnas ontologi? Denna fråga är typisk för kritik av Nietzsche (se till exempel (Babich 

35 Omedelbar (moral-hazard är): en självklar och enkel relation. Saknar intellektuell ambition.
36 Bipolära fenomen är ekonomiska fenomen som i dagens värld är både österrikiska och nietzscheanska. Denna

problematik behandlas i denna avhandling.
37 Fiat: papperspengar som saknar reellt ankare, till exempel guld.
38 Styrka (centralbanken måste påvisa): För att pengarna skall bli hårda måste centralbanken vinna kampen mot 

marknaden.
39 Social natur (mjuka och hårda pengar har): den form fenomenet pengar har är social. Pengarna är alltså inte 

på lång sikt neutrala som man inom standardnationalekonomin anser (Blanchard 2006, 151).
40 Förutsägbarhet (guld medför): Guld kan inte påverkas av nyckfulla centralbankirer och politisk press. Guld 

gör ekonomins funktion transparent.
41 Guldstandard: Ett penningregim där centralbanken har bundit sig till att byta papperspengar mot guld till ett 

fastslaget pris (Blanchard 2006, 447). Guldstandarden medför enligt min uppfattning prisstabilitet och 
marknadsdisciplin.
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1994)). Mitt svar är att mjuka och hårda pengar är fenomen som existerar och kan iakttas ute i 

verkligheten därför att Nietzsches maktförhållanden berör detta plan. Endast dessa 

ekonomiska fenomen är universella (om dock till exempel den närbelägna inflationen har ett 

gränssnitt till pengar). I motsats till många andra ekonomiska fenomen (t.ex. 

jämviktstillstånd42) är pengarna starkt bundna till styrka och maktförhållanden. Andra 

beskrivningar är illusioner43 som den nietzscheanska metoden skapar. Och en även viktigare 

iakttagelse är det faktum att  mjuka och hårda pengar är synnerligen lämpliga exempel som 

kastar ljus på teoretiska påståenden i denna avhandling. Det man måste förstå är att den 

universella beskrivningen av pengar är socialt konstruerad, medan standardnationalekonomin 

kan betraktas som livlös matematik44. Detta är den nietzscheanska grunden för 

nationalekonomi.

Dynamiska modeller45 behandlas inte i denna avhandling även om de påstås passa in i en 

föränderlig verklighet. De är precis lika deterministiska som statiska modeller. Dynamiska 

modeller beskriver tillstånd som en funktion av tid och börjantillstånd. Det väsentliga är att 

förstå att verkligheten i denna avhandling uppfattas kaotisk så att modeller – statiska eller 

dynamiska – inte är möjliga. Nietzsche säger explicit att förhållandena som studeras befinner 

sig på en lägre och mera fundamental nivå46. Det är djupt inne i människan där sanning får sin 

form (Nietzsche 1997, §204). Dynamiska modeller förutsätter en åtminstone i någon mån 

harmonisk47 verklighet, men Nietzsche menar att verkligheten är kaotisk på en lägre och mera 

fundamental nivå (se till exempel (Babich 1994, 152) för en förklaring). Endast ovanpå den 

42 Jämviktstillstånd: Alla krafter är i balans, vilket medför att situationen är oföränderlig. Utbud och efterfrågan 
är i balans (Blanchard 2006, G-3) Standardnationalekonomin stöder sig i hög grad på tanken om att ekonomin
söker sig till jämviktstillstånd. Jämviktstillstånd antas på alla nivåer av standardnationalekonomin.

43 Illusion: Falsk föreställning. I denna avhandling påstås att många av ekonomins funktioner egentligen är 
illusioner.

44 Matematisk, mekanistisk nationalekonomi: Användning av matematik för att definiera ekonomiska teorier. 
Det leder till mekaniska förhållanden.

45 Dynamisk modell: En modell där utfallet är en funktion av börjantillstånd och tid. Förespråkare för 
dynamiska modeller påstår att modellerna kan avbilda en skiftande verklighet. Men dynamiska modeller 
klarar inte av att efterliknar en kaotisk verklighet, så som man uppfattar den i den här avhandlingen. 
Dynamiska modeller är deterministiska. Se till exempel (Hicks 1985, 10), där det framkommer att dynamiska
modeller för bara från ett (enligt mig illusoriskt) jämviktstillstånd till ett annat.

46 Låg och fundamental nivå (Nietzsches nationalekonomi existerar på): Nietzsche beskriver hur (enligt mig 
samhällsvetenskapliga och ekonomiska) teorier blir till. Inom nationalekonomin existerar teorier ovanpå den 
kaotiska och svårfångade grunden. Det finns alltså två nivåer. I grunden har man Nietzsches kaotiska 
verklighet, och ovanpå den har man illusoriska ekonomiska teorier som i någon mån blir självuppfyllande 
profetior.

47 Harmonisk: I detta sammanhang förstår man begreppet som uttryck för en lätthanterlig verklighet. Termen är 
nära beläget till ostatisk och okaotisk.
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kaotiska grunden kan man forma förklaringar som inger illusion av beräknelighet. En 

harmonisk verklighet är en illusion skapad av forskare som tror på den.

Låt mig ännu förklara min världsuppfattning. Som kommit fram kan man i dagens 

ekonomiska sfär48 identifiera både österrikiska och nietzscheanska element. Låt mig förklara 

detta kort: Jag är uppriven mellan von Mises och Nietzsche eftersom i dagens värld 

konstrueras fenomen enligt von Mises teori, medan Nietzsche bjuder på en ren driftbaserad 

existens49 som grund för nationalekonomin, vilken är fundamental för människan. Jag har de 

senaste tio åren blivit påverkad av denna indelning, vilket betyder att jag har svårigheter att ta 

distans till den. Båda gäller i dagens värld. Ifall nietzscheanska nationalekonomin får fotfäste 

– vilket jag tror att kommer i något skede att ske – då kommer österrikiska (monetära) 

modeller inte längre att hålla. Då blir den driftbaserade viljan till makt det enda som kvarstår. 

Detta är en typisk tolkning av Nietzsche (se till exempel (Anderson 2017, 6.1)) 

Vissa aspekter av denna avhandling kan tänkas vara problematiska och kontroversiella. Till 

exempel det att jag jämställer makt och pengar. Men faktum är att till exempel 

standardnationalekonomin tar pengar som givet och föregående all ekonomisk vetenskap på 

samma sätt som vilja till makt inom Nietzsches filosofi är ett grundaxiom. Dessa kan 

jämställas för att både Nietzsche och nationalekonomin undersöker det som pågår djupt inne i 

människans sinne. Dessutom, som framkommer i denna avhandling, är pengar faktiskt ett 

maktförhållande. Den som kontrollerar pengarna dikterar andras beteende.

Denna avhandling är tillägnad Ronald Coase, som sade i en radiointervju kort före han avled 

att nationalekonomin borde fokusera på det som verkligen pågår i ekonomin. Denna tanke 

kopplas till Nietzsche genom att man uppdagar sanning i förhållande till nationalekonomi.

48 Ekonomisk sfär: I detta sammanhang betyder detta den ekonomiska verkligheten som omger oss alla. En 
delmängd av den omgivande verkligheten (omgivande sfär).

49 Driftbaserad existens: Man existerar inte bara på ett intellektuellt plan utan i nietzscheansk anda är människan
en helhet (Nietzsche 1997, §213). Denna tanke är viktig framför allt i samband med Nietzsches vetenskapliga
metod.
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2 Diskussion om samhällsvetenskapernas traditionella 
metoder

Alla modeller och experiment i samhällsvetenskaperna förutsätter en statisk och harmonisk 

verklighet, och dess koppling till experiment- eller modellsystemet kallas extern validitet (se 

till exempel (Roe och Just 2009)). I detta kapitel kommer det fram att de flesta relationer 

mellan teori och verklighet baserar sig på denna princip. Men för Nietzsche är både modeller 

och experiment värdelösa. Sanning formas i ett socialt kontext. Som Babich uttrycker saken 

finns ingen egentlig sanning, objektiva utsagor är i ett nietzscheanskt kontext omöjliga 

(Babich 1994, 77).

I nationalekonomin är problematiken gällande en beskrivbar verklighet kopplad till 

performativitet50. Förklaringar blir självuppfyllande profetior. Denna fråga behandlas till 

exempel i essäsamlingen Do  economists make markets? (MacKenzie, Muniesa och Siu 

2007). Författarna i denna samling behandlar performativitet ur olika synvinklar och många 

av dem kommer fram till någon form av kompromiss. Som ett exempel ur denna samling kan 

nämnas (Lepinay 2007), där Lepinay diskuterar derivatmarknaden51 och gör slutsatsen att 

lingvistiska utsagor inte kan bli verklighet (verkligheten formas inte i enlighet med språket). 

Språket formas däremot i motsatt riktning så att den reflekterar en realistisk och positiv 

verklighet52. Generellt sett är verkligheten i denna samling ofta uppfattad som positiv även om

artiklarna behandlar frågor kring performativitet. Författarna nämner inte en kaotisk 

verklighet. Utgångspunkten för essäerna i samlingen är att performativitet reflekterar en 

harmonisk verklighet i motsatt riktning. Vanligen anser man att teorin efterliknar 

verkligheten, men med performativitet efterliknar verkligheten teorin. Verkligheten är 

harmonisk i båda fallen. För Nietzsche, däremot, existerar bara en kaotisk verklighet där 

endast maktförhållanden existerar (Babich 1994, 42), och övriga vetenskapliga utsagor 

existerar ovanpå denna grund.

50 Performativitet: i denna avhandling uppfattas detta begrepp som en ståndpunkt där verkligheten efterliknar 
den vetenskapliga beskrivningen. Tanken är att beskrivningar blir självuppfyllande profetior.

51 Derivatmarknad: derivater är värdepapper som värderas på basis av en underliggande tillgång. 
Derivatmarknaden utgör handeln av dessa.

52 Positiv verklighet: existerande verklighet.
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En annan synvinkel på performativitet ges av Mirowski. I (Mirowski, 1988) säger han att 

nationalekonomin har försökt efterlikna fysik, och att där hittar man rötterna till den 

matematiska, mekanistiska nationalekonomin. Mirowski säger vidare att denna mekanistiska 

utgångspunkt inte är tillfredsställande. Jag håller med. Men som lösning erbjuder Mirowski 

historisk forskning och empirism inom det neoklassiska53 ramverket (Mirowski 1988, 191-

232). Gällande detta är jag av annan åsikt, även om man kan lära sig någonting av ekonomisk 

historia och praktiskt handlande. Men det som hela problematiken enligt mig gäller är en 

verklighet som är ytterst svårfångad. Som argumenteras i denna avhandling är den sociala 

verkligheten kaotisk och tillåter inte beskrivningar av lagbundenheter förutom i illusorisk 

bemärkelse.

Det som är iögonfallande i dessa argument är att de saknar den autoritära aspekten. Det finns 

sanning i att performativitet faktiskt fungerar som den påstås göra, men det som i ett 

nietzscheanskt perspektiv i sista hand gäller är att de starka definierar sanningen. Detta faktum

är försummat i dagens nationalekonomers arbete. Som senare kommer fram är den 

ekonomiska vetenskapen demokratiserad och ofruktbar54 (se kapitel 3 nedan). Försök att 

förfina den existerande uppfattningen är förgäves. Detta uppfattar man till exempel i 

(Mirowski, 2013), där Mirowski klagar på till exempel institutionen för nytt ekonomiskt 

tänkande (Institute for New Economic Thinking (Institute for New Economic Thinking 

2018)), vilken var en respons till krisen 2008, men som kunde komma fram till endast små 

justeringar till det neoklassiska paradigmet. Ingen av forskarna klarade av att överblicka 

helhetsbilden. Och helhetsbilden är uttryckligen vad man borde sträva efter.

Den självuppfyllande profetian är en bättre förklaring än den som standardnationalekonomer 

kommer fram till, men trots det träffar den inte rätt. Den har samma brister som 

performativitet har, att verkligheten efterliknar teorin. Men detta är bara ett till exempel på en 

förklaring som förutsätter en harmonisk verklighet. Merton förklarar att då man uppfattar 

något som verkligt blir konsekvenserna verkliga (Merton 1957, 421). Naturligtvis är detta en 

del av sanningen. Teorier kan ha en tendens att bli sanning, men här rör vi oss på ett plan 

53 Neoklassisk nationalekonomi: Inriktning där matematik och mikroekonomisk analys dominerar. Är en del av 
vad jag kallar standardnationalekonomi.

54 Demokratiserad och ofruktbar vetenskap: Nietzsche förklarar hur den samhälleliga utvecklingen har lett till 
demokratisering och jämlikhet (Nietzsche 1974, 377). Detta syns i vetenskapen så att den har blivit tandlös 
(Nietzsche 1997, §204). Vetenskapen reflekterar den samhälleliga utvecklingen och saknar därför hårdhet.
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ovanför Nietzsche. Med självuppfyllande profetior har vi en illusion av en harmonisk 

verklighet, men vi når aldrig djupt ner i människans kaotiska beteende. Nivån Nietzsche 

beskriver är grundläggande, självuppfyllande profetior är illusoriska och bildas ovanpå denna 

grund.

En annan forskare, Little, säger att akademiska artiklar gällande modeller (i 

samhällsvetenskaperna) ofta beskriver en statisk verklighet som modellerna försöker 

efterlikna. För ett exempel se till exempel (Roe och Just, 2009), utav många, många alternativ.

Little utgör själv ett undantag. Han diskuterar möjligheten att det inte finns metoder för att 

beskriva sociala verkligheten med modeller. Han frågar sig följande:

“What is economic knowledge about? What kind of knowledge is provided by the discipline of

economics? How does it relate to other social sciences and the bodies of knowledge contained 

in those disciplines? How is economic knowledge justified or evaluated? Does economic 

theory purport to offer abstract theories of real social processes – their mechanisms, dynamics 

and institutions? What is the nature of economic explanation? What is the relationship between

abstract mathematical models and theorems, on the one hand, and the empirical reality of 

economic behavior and institutions, on the other? What is the nature of the concepts and 

theories in terms of which economic beliefs are formulated? Are there lawlike regularities 

among economic phenomena? What is the status of predictions in economics?” (Little 2005, 

225)

Det som är synnerligen viktigt och värdefullt är att Little i citatet ovan frågar efter 

lagbundenheter gällande samhällsvetenskaper generellt och framför allt nationalekonomin. 

Denna aspekt separerar Littles artikel från största delen av de andra som nog reflekterar över 

nationalekonomiska och samhälleliga modeller, men som sedan tar verkligheten som given, 

som någonting som har en harmonisk karaktär. För dem är det problematiska att bygga en 

brygga mellan verkligheten och modeller så att modellen efterliknar de relevanta aspekterna 

av verkligheten. Problemet blir då inte det att den sociala verkligheten är kaotisk. Problemet 

blir istället att helt enkelt imitera en statisk verklighet så bra som möjligt.

Little frågar sig alltså om lagbundenheter inom nationalekonomin existerar. Först säger han att

det finns märkbara skillnader mellan samhälls- och naturvetenskaperna, som nog kan beskriva
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verkligheten med matematiska modeller (Little 2005, 225). För det andra identifierar han 

lagbundenheter gällande ekonomiskt beteende55. Han nämner konsumtion som vanligen stiger 

då priset sjunker. Vidare säger han att dessa lagbundenheter är självklara, han vill finna 

lagbundenheter som är mera pretentiösa, som till exempel Maxwells lagar i fysiken (Little 

2005, 225). Little säger vidare att ingenting i ekonomiska antaganden hör till 

naturvetenskapernas kategori (Little 2005, 225). Dessutom säger han att den ekonomiska 

aktörens rationalitet56 inte ger en generalisering av människans beteende.

Sedan närmar sig Little problematiken på ett mindre nietzscheanskt sätt. Han säger att de 

flesta komplicerade teorier är felbevisade men beskriver ändå det underliggande fenomenet. 

Problemet blir då att rensa ut de teorier och modeller som är korrekta. (Little 2005, 226) Little

faller här i samma fälla som de flesta andra nationalekonomins och samhällsvetenskapernas 

filosofer. Trots en lovande början börjar Little sedan anta en statisk verklighet. Denna statiska 

verklighet är en anomali kontrasterad med Nietzsches filosofi.

Med andra ord visar inget av exemplen här hur en kaotisk verklighet ser ut, förutom Little 

som kommer nära. Med en kaotisk verklighet förblir människans interna funktion och 

struktur57 bortom räckhåll för vetenskapsmannen. Människans beteende är oförutsägbart och 

dessutom pågår ett spel där människorna anpassar sig till förändringar i omständigheterna.58 

De är alltid ett steg före vetenskapsmannen. Till exempel år 2008 växlade pengarnas 

fundamentala natur, och marknaden anpassade sig omedelbart till nya förhållanden (se kapitel 

5 för detaljer). Här är det lockande att säga att marknaden är förutsägbar eftersom pengarnas 

natur ändrades från mjukt till hårt (se kapitel 5), och att detta skifte kan förklaras. Men detta 

skifte återspeglar inte en universell lag. De underliggande strukturerna är måhända möjliga att

förklaras med Nietzsches metod (se kapitel 3), men ovanför detta plan är beteendet 

55 Ekonomiskt beteende: Allt beteende som berör ekonomin. Man integrerar ekonomiska och sociala 
förhållanden.

56 Rationalitet (i en ekonomisk kontext): Människans beteende så som standardnationalekonomin definierar 
den. Människan anses bete sig rationellt då hon maskinmässigt kalkylerar bästa alternativ.

57 Människans interna struktur och funktion: I denna avhandling anses människan sådan som hon beskrivs av 
Dostojevski och Nietzsche. Hon är inte rationell.

58 Då man anpassar sig till förändringar i omständigheterna i den bemärkelsen som kommer fram i denna 
avhandling kringgår man de teorier och förväntningar som man inom vetenskapen har om människans 
beteende. Det finns en allmän uppfattning om människan, och marknaden förstår detta och anpassar sig till 
utfall som denna uppfattning leder till. Allmänheten beaktar detta i sin uppfattning om människan, men 
marknaden anpassar sig återigen till utfallen av denna nya uppfattning. Detta spel pågår i iterationer ända tills
man förstår den kaotiska grunden för människan, och då är det bara Nietzsches människouppfattning som 
kvarstår.
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oförutsägbart. Ifall en stor finansinstitution gick i konkurs idag kunde marknadsreaktionen bli 

en helt annan än 2008 då allt höll på att kollapsa, till exempel på grund av centralbankernas 

löfte att hålla sig till mjuka pengar. Som sammanfattning kan man säga att alla vetenskapliga 

utsagor baserar sig på en någotsånär förutsägbar verklighet59, och i ett nietzscheanskt kontext 

kan vi inte lite på någon av dem. I så fall kan man göra en tolkning att den enda hållbara 

beskrivningen av (sociala) verkligheten är formulerad av Nietzsche.

Det jag försöker säga i detta kapitel är att man med modeller, experiment och statistik 

förklarar den ekonomiska sfären endast i det fallet att verkligheten är harmonisk, och det är 

den endast på ett plan ovanför Nietzsche. Jag kommer i fortsättningen att föreslå att man för 

att förstå ekonomin måste bygga upp en verkligen djuplodande uppfattning om människan 

beteende. Om detta har jag ytterligare två korta kommentarer.

För det första är den fenomenologiska traditionen inte enig med den nietzscheanska. Som man

kan se i till exempel Being and Time av Martin Heidegger (Heidegger, 1981a) (Heidegger 

1981b), handlar fenomenologin inte om en kaotisk verklighet. Däremot behandlar den det sätt 

på vilket vi förhåller oss till vår omgivning. För det andra finns det en så gott som med oss 

samtida filosof som ifrågasätter kunskap: Paul Feyerabend. Men tyvärr är hans slutsats den att

det är den vetenskapliga metoden som är kaotisk. Vetenskapliga framsteg har enligt honom 

sina rötter i slump och kaos, men detta betyder inte att verkligheten skulle vara kaotisk. Märk 

väl att Feyerabends uppfattning kan tolkas enig med den auktoritetbaserade metoden, men han

säger inte explicit att denna kaotiska metod baserar sig på styrka. Feyerabend säger vidare att 

vetenskapliga framsteg idag rör sig på endast ett rationellt plan och att vetenskapliga utsagor 

idag är objektiva. Han säger att denna sorts vetenskap inte är önskvärd och ger gällande detta 

två argument: för det första säger han att världen är en främmande entitet, och för det andra 

säger han att denna sorts vetenskap inte lämpar sig för mångskiftande olikartade människor 

(Feyerabend 1988, 12). Här närmar sig Feyerabend Nietzsche. 

Men i det som följer behandlar Feyerabend inte verklighetens karaktär: anarkism i metoden 

medför inte en kaotisk verklighet, även om Feyerabend erkänner relativismen (Feyerabend 

1988, 260-271). Precis som Little kommer Feyerabend nära den nietzscheanska lösningen, 

59 Förutsägbar verklighet: Nära sammanbunden med termen harmonisk men med betoning på att man 
uttryckligen på förhand kan säga hur händelseförlopp kommer att fortskrida.
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men behandlar sedan inte den kaotiska (sociala) verkligheten. Men som sagt identifierar 

Feyerabend nog det kaotiska i vetenskapens utveckling. Det känns som om han lyckats 

identifiera problemen med vetenskapen överlag men missar det nietzscheanska i att sociala 

sammanhang får sin lösning genom maktförhållanden. Feyerabends utgångspunkt reduceras 

därför till lindrig skepticism60, och problemet med det överlag är att man antar en harmonisk 

verklighet som bara är utom räckhåll. Den nietzscheanska utgångspunkten däremot beskriver 

en kaotisk verklighet som med hans filosofi kan beskrivas. Men som sagt ligger Feyerabend 

nära Nietzsche. Jag känner mig frestad att påstå att Feyerabend skulle godkänna Nietzsches 

tankar om han behandlade dem explicit.

Ytterligare en iakttagelse: dynamiska modeller ger inte lösningen. Med dem förutsätts en 

harmonisk verklighet, bara med tiden som en extra variabel. Den kaotiska verkligheten 

fungerar inte så. I det som följer visar jag hur Nietzsches epistemologi och den vetenskapliga 

metoden är möjliga även i och med en kaotisk social verklighet61.

3 Nietzsches epistemologi och vetenskapliga metod

Kan man säga något om den nietzscheanska verkligheten trots att den är kaotisk? Svaret är ja. 

I stora drag säger Nietzsche att sanningen definieras av en elit och kunskap är de starkas 

privilegium. Det är mycket viktigt att förstå att frågan inte gäller universalism62 i jämförelse 

med perspektivism63, utan ett maktförhållande som är mycket mera fundamentalt. Först 

presenterar jag Nietzsches epistemologi och sedan Nietzsches vetenskapliga metod.

60 Skepticism: tanken att man inte kan avbilda verkligheten.
61 Social verklighet: i denna avhandling anses den sociala verkligheten bestå av de fenomen som bildas i 

samfund men som uppfattas ha överskridit människors kognition. Den sociala verkligheten består av sociala 
fenomen som människorna uppfattar som verkliga. Till exempel pengar existerar som en social konstruktion 
men de uppfattas ändå verkliga och oberoende av människan. Då är pengar ett fenomen i den sociala 
verkligheten.

62 Universalism: Entydig form som förblir konstant utöver tid och rum.
63 Perspektivism: Sanningen beror på perspektivet.
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3.1 Epistemologi

Jag förklarar Nietzsches uppfattning om hur man erhåller kunskap med hjälp av Babichs  

Nietzsche's Philosopohy of science: Reflecting Science on the Ground of Art and Life (Babich 

1994) som referens. Huvudpoängen för Babich är att vetenskapen åtminstone i nietzscheansk 

kontext är i kris. Den saknar kritisk reflektion och autentisk identitet. Nietzsche är lösningen 

till problemet. Nietzsche definierar nya regler för vetenskapen: kunskap erhåller man genom 

viljan till makt, vilken får de starka att definiera en ny sanning (Babich 1994, 42). Babich 

säger att det väsentliga är en kritisk estetisk reflektion i stället för den kantianska intellektuella

utgångspunkten. Nietzsche överskrider Kant (Babich 1994, 78). Nietzsche rör sig bortom 

objektivitet och, som Babich framställer det, definierar Nietzsche ett fenomenologiskt 

alternativ, i vilket man är i konstant växelverkan med omgivningen (Babich 1994, 35). Som 

jag ovan sade är jag inte övertygad om fenomenologin i detta sammanhang, även om det är 

sant att Nietzsche förespråkar vetenskap på basis av det levda livet, i vilket växelverkan med 

omgivningen är central.

Babich introducerar ett begrepp som hon kallar perspektivalism, som skall vara avvikande 

från perspektivism och relativism (Babich 1994, 46). Detta begrepp är ett bredare koncept än 

dessa. Babich har fullkomligt rätt i att Nietzsches vetenskap skall basera sig på konstnärliga 

iakttagelser och det levda livet. Dessa aspekter är integrerade i tanken om perspektivalism.

Vidare säger Babich att de dominerande naturvetenskaperna förutsätter en konstant verklighet.

Men enligt Nietzsche finns ingen statisk verklighet. Sanningen är en illusion och ett ihållande 

dynamiskt kaos är det ända som finns (Babich 1994, 135-174). I detta kaos finns endast vilja 

till makt (Babich 1994, 227-260). Men sedan påstår Babich att Nietzsche inte formulerade en 

metod (Babich 1994, 48). Det är inte sant. I det som följer presenteras Nietzsches metod.

3.2 Nietzsches vetenskapliga metod

Som sammanfattning hittills kan man säga att kunskap formas i den sociala sfären ifall 

Nietzsche hade rätt. Men hur kommer filosoferna fram till en ny sanning? Denna fråga har 

inte grundligt blivit behandlad i dagens akademiska filosofi, även om till exempel Babich 
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(Babich 1994) och Burnham (Burnham 2007) behandlar dessa frågor implicit. Men när det 

gäller metoden är vi i okänt territorium. Först beskrivs metoden i detta kapitel, och sedan i det 

femte kapitlet ges pengar som exempel på hur denna metod ger upphov till en vetenskaplig 

beskrivning i praktiken.

Nietzsche säger att den objektiva vetenskapen måste förkastas för att den har sina rötter i den 

kulturella utvecklingen som uttrycker sig i jämlikhet. Det ärbara däremot är att vara 

befallande (Nietzsche 1997, §257). Denna tankegång beskrivs i detta kapitel mycket 

detaljerat. Det är väsentligt att förstå även detaljerna av denna filosofi eftersom denna metod 

ännu inte uppdagats explicit. Först redogör jag för hur Nietzsche beskriver vetenskapens 

emancipation från  filosofins förmyndarskap. Han säger att det är en följd av socialt begär och

svag karaktär hos vetenskapsmännen. Efter det kommer en beskrivning av både 

vetenskapsmannen (svag) och filosofen (stark), samt en beskrivning av filosofens faser i sin 

uppväxt mot mogenhet. Till sist beskrivs verktygen som filosofen använder sig av på ett 

sådant sätt som Nietzsche själv beskriver dem. Verktygen är sociala. De beskriver det 

förhållande filosofen måste ha gentemot vetenskapsmannen för att kunna formulera (den 

sociala) sanningen.

Detta kapitel innehåller även en beskrivning av både filosofens och vetenskapsmannens 

karaktär. Detta ger en bakgrund till metoden. Människornas karaktär är en central aspekt för 

Nietzsches vetenskapliga metod. Som referens används Douglas Burnhams  Reading 

Nietzsche : an analysis of Beyond good and evil (Burnham 2007).

3.2.1 Vetenskapens emancipation från filosofin

Under denna underrubrik förklaras Nietzsches uppfattning om förhållandet mellan 

vetenskapen och filosofin. Diskussionen baserar sig främst på Bortom gott och ont (Nietzsche 

1997). Nietzsche påstår att vetenskapen traditionellt varit tyglad under filosofins dominans, 

men nu har den emanciperat från filosofin. Detta på grund av en generell samhällelig 

utveckling av jämställdhet och demokrati. Denna utveckling har rötter i vetenskapsmannens 

sociala behov. 
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Nietzsche anser att det har skett en förkastlig förskjutning i rang mellan vetenskapen och 

filosofin. Vetenskapen härskar och filosofin präglas av avhållsamhet. Detta trots att endast ett 

fåtal filosofer egentligen har förmågan att arbeta med fundamentala vetenskapliga och 

filosofiska sanningsfrågor. Då pöbeln försöker sig på vetenskapligt arbete blir resultatet 

endast en blyg tillflykt till allmänt accepterade vetenskapliga metoder, objektivitet och 

auktoritetstro. (Nietzsche 1997, §204.)

Pöbelns motiv till att söka sig till vetenskapliga problem är främst sociala. Nietzsche anser att 

avundsjuka för filosofins härskarställning har gett upphov till en vilja att förminska och 

förlöjliga filosofin. Filosofin har inte heller försökt försvara sig mot denna inställning utan har

bara dragit sig undan. Nietzsche påpekar att en generaliserad ringaktning av misslyckade 

filosofer eventuellt har fått dörrarna att öppna sig för pöbelmänniskan. Likaså anser han att 

den mediokra är en nyttomänniska och hittar en orsak till att förkasta filosofin i dess till synes 

slösaktiga meningslöshet. (Nietzsche 1997, §204.) Burnham påpekar att Nietzsches syn 

eventuellt kan ha färgats av det faktum att han hade svårt att anpassa sig till den akademiska 

världen (Burnham 2007, §204). Nietzsche säger även själv att hans kritik är legitim just på 

grund av erfarenhet (Nietzsche 1997, §204).

Vetenskapens emancipation är ett uttryck för en vidare samhällelig demokratiseringsprocess. 

Nietzsche förespråkar hierarkier och kamp människor emellan, och ser den moderna 

europeiska utvecklingen som ytterst förkastlig. Han anser att då värdeklimatet förespråkar 

jämställdhet, förnekar de högre människorna sin excellens och försöker förminska sig själv för

att få sig att passa in den lägre människans schablon. Den högre människan använder då enligt

min tolkning all sin energi till att inte urskiljas från massan och all den explosiva skapande 

kraften går inte bara förgäves utan får sitt utlopp i självhat då den trots förtryck inte kan 

tämjas. Den lägre människan däremot känner sig trygg då hon är osynlig och obetydlig, en 

meningslös del av massan. Specialisering inom vetenskaperna är för Nietzsche ett uttryck av 

denna demokratiseringsprocess. Burnham förtydligar. Han säger att jämlikhetens dekadenta 

idéer har enligt Nietzsche förgiftat vetenskapliga dygder till blek objektivitet och 

avhållsamhet (Burnham 2007, §204). Vetenskapsmannen är räddhågsen och vill marginalisera

sig och underkasta sig sanningen, precis likt den rädsla pöbeln har för att stiga ovanför 

massan. I Nietzsches analys reduceras vetenskapen till inget annat än ett socialt samfund som 
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bara avspeglar sin miljö. Det vetenskapliga arbetet blir ett svepskäl för att upprätthålla det 

vetenskapliga samfundet, som egentligen bara fungerar som ett socialt skyddsnätverk. Den har

ingen vidare funktion utan är något som bara växer fram då människan utövar sina naturliga 

anlag. 

Samtidigt säger Nietzsche lite motstridigt att den vetenskapliga emancipationen är bland de 

mera subtila fenomenen inom demokratiseringsprocessen, och att vetenskapsmannen 

karaktäriseras av självförhärligande. Vetenskapsmannen vill vara uppskattad inom sitt 

samfund, men i detta fall, påpekar Nietzsche, doftar självberömmet inte ljuvt. Även om 

vetenskapsmannen strävar efter en autoritär position så klarar han ändå inte av att handskas 

med den makt han har inom räckhåll, och slutresultatet blir bara objektivitet och 

auktoritetstro. Nietzsche säger att då vetenskapen har lyckats värja sig mot teologin, så vill 

den nu förgäves spela herre och filosof. (Nietzsche 1997, §204.)

I och med vetenskaplig specialisering går helhetsbilden enligt Nietzsche förlorad. En 

vetenskapsman är oförmögen att överblicka sitt specialområde och förstå sig på den syntes 

som den omgivande världen utgör (Nietzsche 1997, §204). Men tidvis måste filosofen umgås 

med vetenskapsmännen. För det behöver han en mask. Filosofen är för intelligent för 

vetenskapsmannen. Därför bär han olika masker för att gömma sina innersta tankar och 

känslor. Filosofen kan ge ett intryck av intresse för den vetenskapliga arbetets detaljer och 

auktoritetstro. Men innerst är även filosofens motiv sociala, om dock på ett annat plan än 

vetenskapsmannens motiv. (Burnham, §204)

3.2.2 Vetenskapsmannens karaktär och filosofens utveckling

Enligt Nietzsche är vetenskapsmannen en fånge i sin egen karaktär och förblir därför 

stagnerad. Endast ett fåtal kan nå upp till filosofens nivå, och de också endast efter en 

utdragen och påfrestande mognadsprocess. Då filosofen äntligen når sin kulmen präglas han 

av en obeveklig inställning till vetenskapen, sig själv och världen runt omkring. Dessa frågor 

behandlas under denna underrubrik.
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3.2.2.1 Vetenskapsmannens karaktär

Enligt Nietzsche är vetenskapsmannen oförnäm och ickehärskande. Han är arbetsam och 

inställer sig i ledet. Han tigger erkännande av sina likar och blir förstådd och uppskattad i och 

med sina jämna och medelmåttiga egenskaper. Han är vanligen förtrolig men samtidigt 

småaktigt avundsjuk mot dem som når upp till för honom ouppnåeliga höjder. Det värsta för 

vetenskapsmannen är att erkänna sin egen medelmåttighet. (Nietzsche 1997, §206.)

Burnham berättar att vetenskapsmannen enligt Nietzsche inte ger fullt utlopp åt sina känslor 

och blir därmed oförmögen till att skilja sig från massan. Vetenskapsmannen är reserverad 

och har en tendens till att rangordna sig själv i förhållande till sin omgivning. Han står i ett 

beroendeförhållande till sin omgivning, och då förblir hans livsföring blek. Hans existens 

präglas i grunden av misstro och därmed blir verklig tilltro, kärlek och vänskap omöjliga. 

Burnham reflekterar över att Nietzsche indirekt kritiserar den politiska och filosofiska 

traditionen där man förklarar samhällsbildningen genom ömsesidiga kontrakt. Även 

liberalistiska samhällskontrakt baserar sig i grunden på brist på tillit. (Burnham 2007, §206)

3.2.2.2 Filosofens utveckling

Nietzsche anser att filosofen är av högre rang och att vägen upp till hans förträfflighet är 

påfrestande och mödosam. De högsta nivåerna kan uppnås endast av den som är avlad för 

dem. Endast en uppfostran över flera generationer kan bereda en beredvillighet till stora 

åtaganden. Först då vågar filosofen ge fullt utlopp åt sin benägenhet att se ner på sin 

omgivning. Även den hårdhet som karaktäriserar filosofer kommer till sin fulla rätta endast 

genom utdragen uppövning. Nietzsche säger ännu att en filosof under sin uppväxt måhända 

kommer att prova på ett antal specialvetenskaper för att anamma erfarenhet och kraft till att 

bryta sig ifrån dem. (Nietzsche 1997, §213) 

Filosofen måste enligt Nietzsche avkräva ett ställningstagande av sig gentemot livet. Detta är 

idag synnerligen svårt eftersom (den sociala) vetenskapen är förborgad kring avhållsamhet 

och jämlikhet. Den explosiva kraften i människan hålls tyglad på grund av den kraftlösa 

vetenskapen. Filosofen har förlorat sin skapande roll och filosofin är reducerad till positivism 
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och epistemologi. Nietzsche säger att det finns en risk för att filosofen vilseleds in på 

djupgående specialisering. Nietzsche förfärar att även om filosofen slutligen skulle nå upp till 

den höjd därifrån han kan överblicka, så är han måhända vid det skedet då han når fram 

anfrätt och utmattad så att hans livskraft och vilja tynat bort. Nietzsche förargar sig ytterligare 

över att känsligheten i filosofens samvete eventuellt kan få honom att tveka, att frukta 

dilettantismens frestelse. Att han inte vågar överblicka vetenskapen på grund av inlärd rädsla 

för otillräcklig specialiserad sakkunskap, även om han uttryckligen är född och avlad för att 

överblicka (Nietzsche 1997, §206).

Nietzsche säger att filosofen gör ett ställningstagande ofta först efter vidlyftiga, omvälvande 

och i grunden rubbande erfarenheter. (Nietzsche 1997, §205) Då han slutligen befinner sig i 

detta skede av sin utveckling så kommer han i pöbelns ögon att inge ett mångfacetterat 

intryck, beroende på vilken av sina masker filosofen bestämmer sig för att bära. Pöbeln kan i 

filosofen kanske se vetenskap, religion, avsides liv eller klokhet. Nietzsche poängterar dock 

starkt att den sanne filosofen skall leva oklokt och utsätta sig för påfrestningar. Han skall 

känna sig förpliktad att söka sig till försök och frestelser. (Nietzsche 1997, §205) Att utsätta 

sig själv för experiment är ett av filosofens verktyg, med vilka han utröner världen. Filosofen 

skall känna sig förpliktad att söka sig till påfrestande alternativ som kan ge insikt. Insikten är 

utom räckhåll för vetenskapsmannen, som känner sig trygg vid det stagnerade, dominerande 

paradigmet. (Nietzsche 1997, §205) Tendensen att söka sig till experiment är ett av filosofens 

verktyg då han utröner och definierar en ny sanning.

Burnham säger att Nietzsches tanke om filosofens utveckling sammanbinder många centrala 

frågor i hans filosofi. Olika faser i filosofens utveckling kan enligt Burnham användas som 

verktyg och masker vid umgänge med pöbeln. Vid detta mognande skede av sin utveckling är 

filosofen enligt min tolkning eventuellt inte medveten om sin roll. Han gör inte ett medvetet 

beslut att sänka sig själv och bära en mask. Filosofen handlar utav nödvändighet.

Om filosofen är till exempel i ett skede där han fördjupar sig i en specialvetenskap, så tar han 

eventuellt omedvetet på sig rollen av en vetenskapsman bland andra och erhåller kunskap om 

spelreglerna inom denna vetenskapsgren. Burnham gör vidare en parallell mellan Nietzsche 

och Hegel, som menade att den filosofiska tankeutvecklingen är en evolutionsprocess över 
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generationer. Utveckling kan även kopplas till erfarenhet, som för Nietzsche är central. Man 

stöder sig inte bara på neutralt, rent logiskt och opersonligt resonerande, utan man stöder sig 

även på sig själv. Då man gör det, fortsätter Burnham, överensstämmer ens beteende med 

principen om den eviga återkomsten. Man älskar sitt öde, sitt förflutna, sin erfarenhet, och 

låter det påverka ens tänkande.(Burnham 2007, §211)

3.2.2.3 Filosofens karaktär

Den mogna filosofen är enligt Nietzsche avlande och havande. Filosofen söker sin energi i sitt

brinnande inre och riktar sina ansträngningar till att förädla och skapa. Filosofen är enligt 

Nietzsche inte intresserad av att vidareutveckla och fördjupa något givet utan utgår från en 

personlig ståndpunkt och skapar nya värden. Filosofen är inte intresserad av att utveckla och 

fördjupa något existerande. Hans utgångspunkt är en personlig ståndpunkt genom vilket nya 

sanningar och värden skapas. Filosofen åstadkommer paradigm och värdegrunder, på vilka de 

efterlevande vetenskapsmännen baserar sitt arbete. Nietzsche kallar filosofen ädel medan 

vetenskapsmannen är ett varken dominerande eller självgott flockdjur. (Nietzsche 1997, §213)

Burnham efterliknar filosofens arbete med Guds skapande (Burnham 2007, §211). I stället för 

att försöka avspegla och återge verkligheten, vilket vetenskapsmannen gör, utformar filosofen 

verkligheten på samma sätt som Gud skapade världen. Men till skillnad från Guds 

värdeneutrala materiella skapande, tillägger Burnham, är filosofens kreativitet endast 

sinnesmässigt laggivande och riktgivande.

Burnham förklarar ännu skillnaden mellan filosofen och vetenskapsmannen. Han säger att vid 

vetenskapsmannens stagnerade affekter sammanfaller existensen inte med viljan till makt. 

(Burnham 2007, §205). Viljan till makt är för Nietzsche ett uttryck för livets drivande kraft. 

Han anser att viljan att härska är den absoluta och fundamentala grunden för alla motiv. Att 

leva betyder för Nietzsche att vilja ha makt (se till exempel (Anderson 2017, 6.1) eller till 

exempel (Nietzsche 1997, §9). Om filosofen använder sig av sin överlägsna intelligens och 

karaktär då han utför sitt tankearbete så blir resultatet genomsyrat av maktlyst. I och med sina 

utsagor vill filosofen ta avstånd till omgivningen och formulera nya värdeansatser. Det 

filosofiska innehållet måste naturligtvis vara vägande, men i sig är det av sekundär betydelse. 

25



(Nietzsche 1997, §205) I stället för att försöka formulera filosofiska utsagor, vilka alltså i 

Nietzsches sfär är så gott som meningslösa, så vill han beskriva människan, hurdan hon är och

hur hon beter sig. Burnham säger till exempel att Nietzsche har höga tankar om antikens 

Greklands filosofer, och att denna uppskattning inte beror på respekt för antikens filosofi utan 

på respekt för dåtida filosofers beteende och karaktär. I samtiden ser Nietzsche däremot 

endast undergivenhet för vetenskaplig dominans, och det, säger Burnham, är för Nietzsche ett 

tecken på hela mänsklighetens förminskning (Burnham 2007, §204)

3.2.3 Den vetenskapliga metoden

Nu vet vi hurdan karaktär vetenskapsmannen och filosofen enligt denna tolkning av Nietzsche

har. Detta är väsentligt för att förstå Nietzsches metod. Det verktyg som Nietzsche vill att 

filosofen skall använda sig av förblir något diffust. Han ger inga precisa metodologiska 

beskrivningar utan söker svar främst i människans inre, där han hittar oavhängighet och vilja 

till makt (Nietzsche 1997, §210). Tre utgångspunkter går dock att urskilja. Redskapen 

filosofen har till sitt förfogande är den pöbelaktiga vetenskapsmannens arbete, erfarenhet, och 

en skeptisk inställning. Dessa tre metoder presenteras var för sig. 

3.2.3.1 Vetenskapsmannen som filosofens verktyg

Nietzsche berättar att problemet med dagens pöbelaktiga vetenskapsmän är att de förhåller sig

med säkerhet till ting och omständigheter, som de inte kan ha en aning om. Som tidigare sagts

kan endast ett fåtal enligt Nietzsche formulera sanningar. Han säger att de metodologiska 

misstag vetenskapsmannen gör härstammar från tänkesättet som präglas av en dialektisk 

stränghet. Han gör pedantiskt noggranna långsamma slutledningar, medan filosofen däremot 

tänker lätt och gudomligt. Filosofens tänkande är en obehindrad kreativ process, som enligt 

Nietzsche efterliknar konstnärens skapande arbete. Nietzsche berättar att då konstnären skapar

av nödvändighet når hans frihet, subtilitet, kreativitet och maktfullkomlighet sin kulmination. 

(Nietzsche 1997, §213) 

26



Det är enligt Nietzsche ett vederhäftigt faktum att den objektiva vetenskapsmannen är av lägre

rang. Genom sina objektiva arbetsmetoder blir han inget mer än en spegel som gestaltar sin 

omgivning, medan filosofen skapar något nytt. Vetenskapsmannen underkastar sig allt som 

kan tänkas bli föremål för kunskap. Sig själv marginaliserar han och är oförmögen att 

handskas med sina känslor. Med Burnhams ord uttryckt är han inte en ”komplementär 

människa”, för vilken den övriga existensen är berättigad. Med detta säger Burnham att 

Nietzsche kritiserar framför allt den pessimistiska descartianska traditionen, som först utgår 

från jaget men genast övergår till ett skede där man förnekar jaget. (Nietzsche 1997, §207) 

(Burnham 2007, §207)

Alldeles värdelös är vetenskapsmannen ändå inte. Han är ett verktyg i den mäktigare 

filosofens hand. Nietzsche preciserar inte hur detta verktyg skall användas, men Burnham ger 

tre egna tolkningar. För det första kan filosofen söka förströelse i vetenskapsmannens 

objektivitet som motsats till metafysiska meningslösheter som jaget, själen, tanken, viljan. 

Filosofen konfronteras med dessa framför allt under sin utveckling. För det andra kan 

vetenskapsmannen vara till nytta genom att bearbeta och avspegla komplexa detaljer med ett 

för honom typiskt engagerat och pietistiskt iver, och därmed bjuda färdigt bearbetat råmaterial

till filosofens förfogande. För det tredje kan vetenskapsmannen fungera som ett underlag för 

filosofens utveckling. Denna sista poäng framgick redan ovan (Nietzsche 1997, §207) 

(Burnham 2007, §207) 

3.2.3.2 Skepticismen som verktyg

Det andra verktyget som filosofen kan använda sig av är skepticismen i form av en generellt 

fientlig inställning till vedertagna uppfattningar. I och med den motsätter sig filosofen sin 

samtid och fungerar som en kritisk röst bland dem som inte har mod till att vara motstridiga. 

Nietzsche säger att denna skepticism är sammankopplad med oförvägen manlighet. Den är 

enligt honom nära besläktad med krigets och erövringens ande. Den river men tror ändå 

ingenting och tappar därför inte bort sig själv (Nietzsche 1997, §209). 

I samtiden gestaltar sig denna skepticism som en benägenhet att överblicka. Nietzsche säger 

att idag är specialvetenskaperna viljesvaga och behöver därför en stark, härdig filosof för att 
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införa meningsfulla helheter till och sammanfoga de splittrade och separerade vetenskaperna. 

Under andra omständigheter skulle uppgiften bli en annan. Nietzsche säger att till exempel 

antikens Grekland präglades av anfrätta och avtrubbade honnörsord, och då blev ironin 

filosofens verktyg. (Nietzsche 1997, §212) 

Nietzsche ger ett exempel på skepticismen som verktyg. Han säger att den har gestaltat sig i 

tysk kultur, framför allt hos filologer och historiekritiker, vilka enligt Nietzsche var 

förstörelsens och upplösningens artister (Nietzsche 1997, §209) Det är inte uppenbart vad 

Nietzsche menar men Burnham ger en förklaring. Enligt honom syftar Nietzsche på den tyska 

traditionen där man på 1700 och 1800talen undersökte tänkandets historia och språkbruk. 

Burnham framlägger även en eventuell orsak till att Nietzsche anser denna tradition 

destruktiv. Burnham förklarar att man i den gör ställningstaganden utan historiegrund eller 

utan universell basis. Tvärtom, säger Burnham, trampar man i denna tradition ner det 

förflutna. (Burnham 2007, §209)

Nietzsche varnar dessutom för förväxling mellan filosofens och den pöbelaktiga 

vetenskapsmannens skepticism. Enligt Nietzsche fungerar skepticism hos den räddhågsna 

vetenskapsmannen bara som ett lugnande medel inför filosofens storhet och grymhet. Då 

vetenskapsmannen möter något för honom oförståeligt och skräckinjagande tar han sin 

tillflykt till något som påminner om skepticism, men som dock i detta fall inte har någon 

räckvidd längre än till det omedelbara hotet. Nietzsche berättar att denna förkastliga version 

av skepticism uppstår då raser och ständer blandas och olika värderingar sammanflöder i 

blodet. Detta anser han sig se i det samtida Europa. (Nietzsche 1997, §208) 

Burnham reagerar i detta sammanhang på att den version av skepticism som Nietzsche 

nedsätter innebär en oförmåga till ställningstagande när det gäller teoretiska utsagor. Burnham

binder sitt resonemang om rädslan för den i detta avseende oskeptiske – filosofen som vågar 

ta ställning – till att man enligt honom i senare tid med ickeskepticism anser främst 

positivistisk kunskap eller en negation av kunskap. Denna negation är enligt Burnham 

misstänksamhet kring filosofen som följer avvikande regler. (Burnham 2007, §208) Burnham 

säger alltså att enligt Nietzsche följer avhållsamhet och objektivitet inom vetenskapen ur en 

rädsla för filosofen. 
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I sin beskrivning av skepticismen använder sig Nietzsche av kantianska uttryck som till 

exempel ”kritisk” och ”dogmatiskt slummer”. Burnham ser Kant som en vägledare till 

skepticismen i detta sammanhang (Nietzsche 1997, §209) (Burnham 2007, §209) Burnham 

berättar att Kant formulerade sfären av rationella sanningar avskild från dialektiska oprecist 

besvarade frågor. De obesvarade frågorna lämnar rationaliteten vind för våg, enligt Burnham 

på samma sätt som filosofens helhetsimpregnerade och delaktiga metoder enligt Nietzsche 

förminskar vetenskapsmannen. Burnham förklarar att då Nietzsche talar om filosofen som 

kritiker hänför han till en livstil, inte bara en intellektuell princip. Han säger att eftersom 

skepticismen är för filosofen en grundläggande drift så upphävs skillnaden mellan jaget, 

kunskapen och objektet som studeras. Vetenskapsmannen däremot förblir mera ytlig och 

arbetar bara på ett intellektuellt plan. (Burnham 2007, §210) 

3.2.3.3 Erfarenhet som verktyg, författarstilen som exempel

Nietzsches tredje verktyg, om man kan kalla det så, är erfarenhet. Nietzsche förespråkar 

erfarenhetsbaserad insikt på bekostnad av rationellt tänkande och av logik och grammatik 

begränsat språk. Filosofen skall basera sina omdömen på det levda livet, medan de vedertagna

vetenskapliga metoderna skall endast väcka löje. Burnham behandlar denna tanke ur ett 

intressant perspektiv. Han frågar sig att om begreppsliga förklaringar är meningslösa för 

Nietzsche, vad vill han då göra som författare. Burnham hittar två alternativ. Antigen vill 

Nietzsche skriva esoterisk text för dem som redan är invigda i filosofens hemligheter och som 

i och med sin tidigare erfarenhet är i stånd att ta emot hans budskap. Om och om igen 

upprepade antydningar till ”oss goda européer” och ”vi fria andar” stöder denna uppfattning. 

Burnhams andra alternativ är att Nietzsche använder sig av hyperbolisk retorik, 

mångfacetterade masker och egendomliga uttryckssätt för att på konstnärlig väg föra fram sitt 

budskap. Därmed skulle Nietzsche som författare förmedla den erfarenhet som filosofen 

behöver. Nietzsche skriver i en genre som påminner om poesi. Till exempel §213 (Nietzsche 

1997, §213), som är den sista paragrafen i “vi lärde” använder sig Nietzsche av explosiv kraft,

som kulminerar hela kapitlet med ett ständigt stigande tempo. Bortom gott och ont slutar med 

en dikt som summerar hela verket. 
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4 Kritik

Nu vet vi hur Nietzsches vetenskapliga metod för samhällsvetenskaperna ser ut: de starka 

definierar sanningen. Nu är det läge att seriöst reflektera över nationalekonomin, vilken 

fungerar som exempel i denna avhandling. Först presenterar jag två enligt mig vanliga sätt att 

kritisera Nietzsches perspektiv på frågorna ovan, och sedan i kapitel 5 behandlar jag 

pengarnas ontologi.

4.1 Kritik 1: en del teorier avbildar verkligheten bättre än andra

Den första kritiken av Nietzsches metod går ut på påståendet att en del teorier avbildar 

verkligheten bättre än andra. Man kan försöka påstå att skillnader i validitet existerar och 

därför kan man inte säga att alla teorier är värdelösa. För diskussion kring validitet se till 

exempel (Roe och Just 2009). Svaret på denna kritik är följande: man har byggt upp ett system

av självuppfyllande illusoriska teorier. Dessa teorier uppfattas mera skarpsynta än andra. Då 

man rör sig på den nietzscheanska nivån under detta plan där fenomenen blir till inser man att 

verkligheten är svårfångad och att alla teorier är illusioner. Denna kritik är alltså hållbar 

endast i dagens kontext och vetenskapliga ramverk64. Under den illusoriska nivån, den som 

existerar ovanpå Nietzsches grund, finns inga teorier som skulle avbilda verkligheten. 

Verkligheten är kaotisk. Kritiken är ytlig eftersom den är baserad på ett mycket vanligt och 

allmänt men falskt antagande att den ekonomiska verkligheten är harmonisk. Som jag redan 

påvisat är den illusoriska verkligheten åtminstone i ett nietzscheanskt kontext i kontinuerlig 

förändring. Ekonomin är komplex, de förenklande matematiska modellerna klarar inte av att 

avbilda verkligheten. I dagens värld, vilket beskrivs nedan, hittar man nog statiska element i 

ekonomin, men dessa är som sagt tillfälliga. De vittrar bort så snart de starka definierar en ny 

sanning. Detta sker genom att en ny auktoritet och filosof tillämpar Nietzsches metod.

Men om statiska element finns, kan vi då inte jämföra teorier om endast i detta enskilda fall? 

Det finns endast en illusorisk föreställning av jämförbarhet då den ekonomiska illusoriska 

sanningen idag har statiska element. Vi kan ta ett mycket belysande exempel från dagens 

situation i Europa: en jämförelse av Grekland och Italien. Situationen för tillfället är att 

64 Vetenskapligt ramverk: de normer, teorier och institutioner som utgör ett paradigm.
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Grekland är i konkurs (får ingen finansiering på marknaden och banksystemet är förfallet) 

medan de andra sydeuropeiska länderna kan söka finansiering på marknaden framför allt tack 

vare ECB:s65 stödmekanismer66. Stödmekanismerna gör så att mängden NPL-lån i dessa 

länder hålls i styr och offentliga penningbruket är betydande. Det ser ut att finnas en 

jämförelse i ekonomiska sammanhang mellan budgetstränghet och slapphet, liksom även 

mellan lägre och högre räntor. Dagens penningpolitik ger Italien tillgång till lånemarknaden 

och inga hållbara reformer67 är på den politiska agendan. Likaså flöder pengarna dit som 

politikerna vill, inte dit som konsumenten vill. Och bankerna räddas med offentliga medel 

eller genom att ignorera opresterande lån (hålla opresterande lån i balansen med hjälp av 

centralbankstöd68). Grekland å andra sidan måste försöka sluta vara beroende av offentligt 

penningbruk.

Jag påstår att en jämförelse mellan budgetstränghet och slapphet även i detta mycket konkreta 

fall (det vill säga avvikande politik inom samma valutaområde) är omöjlig. I österrikiska 

skolans anda har Grekland fått en depression69 så att ekonomin rensas från misslyckad 

kapitalallokering70 och på medellång och lång sikt får den en sund ekonomi. Men frågan gäller

inte en jämförelse mellan budgetstränghet och slapphet utan den form pengarna får, och detta 

är en fråga som enligt min uppfattning går att identifieras. Pengarna tyglar beteende i 

Grekland så att dess ekonomi måste börja skapa värde. I Italien tvingas inte ekonomin till att 

anpassa sig till en hård valuta och då kommer bubbelekonomin att upprätthållas tills vidare. 

Man kan inte jämföra dessa två finanspolitiska alternativ ens i detta väldigt konkreta fall. Det 

enda man kan säga är att pengarna fungerar olika i dessa två länder. Pengarna är drivkraften i 

båda fallen.

65 ECB: Den Europeiska centralbanken. Utger euron.
66 Stödmekanism: I denna avhandling anses begreppet stödmekanism innefatta åtgärder som centralbanken 

vidtar för att påverka prisutvecklingen av valda tillgångar. Som bieffekt får man stigande priser på alla 
tillgångar.

67 Hållbar reform: I denna avhandling anses hållbar reform innebära återgång till hårda pengar, kapitalism och 
en stor privat sektor i förhållande till den offentliga sektorn. Med kapitalism avses här framför allt 
investeraransvar.

68 Centralbankstöd: Direkt eller indirekt och artificiellt upprätthålla likviditeten hos tillgångar som utan stöd 
skulle bli förintade. Antingen stöder centralbanken dessa tillgångar direkt till exempel genom att ge likviditet 
till konkursfärdiga banker, eller också kan centralbanken genom sin existens implicit garantera tillgångar av 
låg kvalitet.

69 Depression: Standardnationalekonomin definierar en depression i termer av sjunkande BNP under ett visst 
antal kvartal, men fenomenet är mycket mera mångfacetterat än så. En depression är ofta följd av dåliga 
investeringar. Under depressionen likvideras dessa. Samtidigt börjar de ekonomiska aktörerna respektera 
pengarna. Som det framkommer i denna avhandling är depressionen botemedlet för en stagnerad, bubbelaktig
ekonomi.

70 Med kapitalallokering förstår man det sätt på vilket resurserna distribueras i ekonomin.
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Den bakomliggande tanken i detta exempel är att om både pengarna och centralbanken är 

mjuka är tillvägagångssättet i Sydeuropa hållbart om dock inte optimalt, och då undviker man 

det problematiska med att övergå från mjuka till hårda pengar (återigen, se kapitel 5). Å andra

sidan om pengarna och centralbanken är hårda är den tyska modellen hållbar. Det är fråga om 

ett kulturellt val, men den tyska modellen ger naturligtvis en högre levnadsstandard71. 

Grekerna tvingas respektera pengar och Italienarna tvingas inte, men trots det kan man inte 

med säkerhet säga hur pengarna formas förutom genom att begrunda centralbankens tradition 

och styrka. Maktförhållandet mellan marknaden och centralbanken är nyckeln till en 

förståelse på pengar. Endast på detta sätt kan man i nietzscheansk bemärkelse förstå det 

framtida ödet hos dessa länder. Det blir intressant att se hur pengarna formas i dessa länder 

efter att skuldproblemet72 åtgärdats. Min gissning är att grekerna gör pengarna hårdare än 

italienarna.

För att ännu precisera situationen i Grekland: penningflödet genom hela ekonomin hade sitt 

ursprung i den offentliga sektorn så att hela ekonomin anpassade sig till att betjäna den 

antingen direkt eller indirekt i andra hand (producerade produktionsmedel för dem som 

betjänade den offentliga sektorn). När detta penningflöde slutade visade det sig att företagen 

inte hittade kunder annanstans (betjäning av konsumenten både i första och i andra hand 

förutsätter att man skapar kvalitet). Då offentliga sektorns penningflöde inte kompenserades 

av privata sektorns blev det en depression. Depressionen hatas av 

standardnationalekonomerna, men fenomenet är de facto välkommet: den tvingar ekonomin 

till att börja betjäna konsumenten. Precis samma dynamik hittar man i 1990-talets Finland där 

hela ekonomin hade anpassat sig till att penningflödet har sitt ursprung i Sovjetunionen och 

strömmar därifrån genom hela ekonomin. Denna efterfrågan som var knuten till 

71 Högre levnadsstandard: Handlar inte om stigande (inflationkorrigerad) BNP utan om att de nyttigheter 
konsumenten bestämmer sig för att köpa värderas högre. Priset på en nyttighet är inte en bra indikator för 
värde. Reparation av ett söndrigt fönster höjer på BNP. Likaså då den offentliga sektorn är inblandad finns en
tendens till överprissättning. Precis därför hittar entreprenörerna inte kunder inom den privata sektorn efter att
offentligt penningbruk stramas åt. Levnadsstandarden (värde) kan inte mätas utan enbart kännas av 
konsumenten. För att göra möjligast hög levnadsstandard borde man istället för att se på BNP införa ett 
ramverk där entreprenörerna har incitament att skapa värde. Detta sker med hårda pengar (denna problematik 
behandlas i denna avhandling)

72 Skuldproblem: Ett så stort antal bidande förluster att pengarna inte räcker till för att åtgärda dem utan 
investeraransvar. Vi har ett skuldproblem i hela västvärlden. Troligen är det enda sätt att åtgärda 
skuldproblemet i Europa det att man fryser ner en del, säg 20 procent i genomsnitt, av depositionerna och 
sedan fördelar förlusterna enligt kreditkvaliteten. Bondägarna kommer troligen att förlora nästan allting.
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Sovjetunionen försvann och produkterna som skapades i Finland fick ingen efterfrågan på 

annat håll. Det gjorde depressionen värre, men den rensade samtidigt ekonomin utförligt. 

Denna depression har vi att tacka för en relativt stark ekonomi i Finland idag. Naturligtvis 

finns det andra tolkningar. Se till exempel Keynes (Keynes 1994, 286) där han påstår att man 

kan styra ekonomin ut ur en depression till exempel genom statens ingripande.

Ytterligare belyser detta exempel som gäller Grekland och Italien problematiken kring hur 

finanssystemet73 fungerar med mjuka och hårda pengar. Även detta är ett kulturellt val, men 

personligen föredrar jag väl allokerat kapital74. Dessutom måste man ännu tillägga att även om

frågan gäller ett kulturellt val, så medför den inflaterande euron även praktiska problem. 

Tyskland kommer troligen att lämna euron om den blir en inflationsvaluta. Tyska folket gillar 

D-Marken och hårda pengar överlag. Ifall Tyskland lämnar euron får vi en betydande 

eurokris.

Inflation är ett annat exempel på fenomen som inte kan jämföras. Den är ett mycket bra 

exempel eftersom den är nära kopplad till pengar. Japan har haft nollränta redan länge utan att

inflationen stigit, medan till exempel Italien före eurotiden hade inflation (framför allt under 

70- och 80-talet då inflationen nådde upp till ca 20 – 25 procent) med betydligt högre 

styrräntenivå (fluktuerade mellan ungefär 3 och 20 procent). Det finns inte ett universellt 

mekaniskt förhållande mellan räntenivå, ekonomisk aktivitet och inflation, vilket påstås i till 

exempel (Blanchard 2006, 188-192). Varje fall är unikt. Det som återigen bestämmer 

omständigheterna är den form pengar får. Japanerna ser ut att lita på sina pengars värde mera 

än italienarna gjorde. Detta är en välsignelse för BOJ75 eftersom detta ger en möjlighet till att 

utöva penningpolitiska åtgärder utan att marknaden tvingar upp inflationen. Men man måste 

lägga märke till att detta ger BOJ möjligheten att missbruka sedelpressen76. Med att missbruka

sedelpressen menar jag möjligheten att överreagera benegenheten till mjukhet utan att 

marknaden inflaterar. En jämförelse mellan yenen och liran kan till en början verka konstig 

73 Finanssystemet: mängden av alla finansaktörer.
74 Kapital: Jag delar in kapital i två skilda former: reellt kapital, vilken medför ökade förutsättningar att 

producera varor och tjänster, samt finanskapital som i praktiken anses vara pengar (ett nominellt belopp, här 
är indelningen i mjuka och hårda pengar inte särskilt relevant). I denna avhandling diskuteras allokering av 
kapital generellt. För diskussionen här är indelningen inte viktig.

75 Bank of Japan. Utger yenen.
76 Sedelpress: Centralbanken kan utge en godtycklig mängd likviditet. Centralbanken sägs då ha tillgång till 

sedelpressen. Namnet härstammar från tiden då man alldeles konkret tryckte sedlar (vilket man dock i någon 
utsträckning gör även idag).
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eftersom den ena är en reservvaluta77 och den andra var inte, men poängen är att det är 

standardnationalekonomin som förhåller sig till ett enda format för pengar. Exempelvis Walsh

(Walsh 2010) beskriver inte olika format för pengar utan ger enbart mekaniska förhållanden. 

Det är i själva verket standardnationalekonomin som ger lika uppmärksamhet till alla valutor, 

medan den nietzscheanska utgångspunkten inte gör det – och lägg märke till detta: alla 

reservvalutor har låg inflation trots seriösa försök av centralbanken att höja den. Det är ett 

bevis för min hypotes att det finns olika slag av pengar och att marknaden för tillfället är 

mäktigare, den som ger kommandon, än centralbankerna. Marknaden är stor, den anser BOJ 

svag, marknadsomständigheter kan inte dikteras av den eventuellt på grund av massiva 

mängder statsskuld. Summa summarum: pengarna är avgörande för ekonomins funktion. Och 

formen människorna ger pengarna följer inga modeller. Lika utgångspunkter kan ge 

varierande utfall.

Det finns en aspekt som behandlas detaljerat i det sista egentliga kapitlet, men som måste 

nämnas även i denna kontext. En stark centralbank kan diktera marknadsutfall, så i dessa fall 

kan man förutsäga utfallet. Centralbanken måste dock vara försiktig eftersom den påverkar 

marknadsprissättningen78. Denna diktering av marknadsutfall är framför allt av relevans när 

den är sammankopplad med inflation. Med diktering menas att centralbankiren ger ett order 

och får sin vilja igenom utan konkreta åtgärder, till exempel obligationsköp.

Det första motargumentet till kritiken här är alltså att verkligheten är statisk endast på en ytlig 

nivå och under en kort period. Det andra är att nationalekonomin existerar i en social kontext 

och teorierna blir själv-uppfyllande profetior. Ett självklart exempel är dagens penningpolitik 

som för tillfället är mycket stimulerande. Vi har globalt en boom skapad av nollräntor. 

Prisstegringen på tillgångar79 är ett resultat av dagens ekonomiska teori och dess 

implementering vid centralbankerna, samt marknadens tilltro till österrikisk teori. Man bör 

77 Reservvaluta: En valuta som marknaden litar på i turbulenta tider. Yenen, frangen och dollarn är de 
traditionella reservvalutorna. I dagens värld är reservvalutorna av mindre betydelse eftersom centralbankerna 
har lovat att hålla sig till mjuka pengar, men trots det finns det stor efterfrågan på dem. Detta beror kanske på 
att en återgång till hårda pengar skulle göra reservvalutorna mycket värdefulla. En egenskap idag hos 
reservvalutorna ser ut att vara att inflationen ofta inte kan åstadkommas med penningpolitiska åtgärder. 
Marknaden inflaterar inte dem åtminstone ännu (och detta har varit en överraskning för mig).

78 Marknadsprissättning: Priset på tillgångar på en marknad där centralbanken inte existerar. Redan 
centralbankens existens påverkar prissättningen på alla tillgångar.

79 Tillgång: något med penningvärde.
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ännu tillägga att FED80 har höjt räntan utan att marknaden vänt eller guldet blivit billigare. Det

handlar om att centralbanken i all tysthet garanterar mjuka pengar.

4.2 Kritik 2: Människans beteende uppvisar lagbundenheter

Tanken att människans beteende uppvisar lagbundenheter är egentligen ekvivalent med kritik 

1 ovan. Eftersom människorna utgör ekonomin berör de teorier man ovan granskade helt 

enkelt beteende. Kritik 1 går ut på att finna sanna teorier som avbildar verkligheten, men det 

är uttryckligen människorna som utgör denna verklighet. Alltså är denna andra kritik inte 

sann. Tanken i hela denna avhandling är att med Nietzsche existerar endast maktförhållanden 

i ekonomin. Därför finns lagbundet beteende endast i den mån människorna tror på sociala 

och ekonomiska teorier. Denna avhandling förklarar hur verkligheten är i ständig förändring. 

Jag förklarar detta både explicit och implicit. Poängen är att om Nietzsche har rätt är 

verkligheten inte statisk. Jag litar på Nietzsche som en auktoritet. Han förstod sig på det 

konstnärliga i samband med människans beteende.

5 Bruk av Nietzsches metod: den vetenskapliga 
beskrivningen av fenomenet pengar

Nu vet vi hur Nietzsches epistemologi och metod ser ut. Nu kommer vi till det rent praktiska i 

denna avhandling. Först beskriver jag penningregimens teori, sedan situationen i praktiken 

idag, och till sist reflekterar jag över modeller i denna kontext.

Eftersom denna beskrivning av pengarnas ontologi är baserad på den nietzscheanska metoden 

finns det problem. Nietzsche ger inte förklaringar i traditionell bemärkelse. Det är ytterst svårt

att beskriva mjuka och hårda pengar med universella lagar och modeller. En filosofisk 

behandling behövs. Nietzsche ger inte rätt eller fel svar, det enda som existerar är 

maktförhållanden. Men eftersom fiat existerar i det sociala sammanhanget är det fenomenet 

synnerligen lämplig för den nietzscheanska metoden, och att ge en förklaring av den kommer i

alla fall på fråga. Jag så att säga ger definitionen på pengar så att den alstras81 innan andra 

80 FED: Federal Reserve. Centralbanken i USA. Utger dollarn.
81 Med termen alstras hänför man i detta sammanhang till omständigheter där ett ramverk av ekonomisk teori 
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teorier blir till med Nietzsches metod. Men denna utgångspunkt skulle vara omöjlig utan 

medvetenhet om denna metod.

5.1 Penningregimen i teorin

Jag påstår att det i ekonomin är pengarna som driver allting, men vad ligger bakom allt detta? 

Svaret finner man i penningregimen. (Fiat) -pengar är antingen hårda eller mjuka. Hårda 

pengar tyglar marknaden och mjuka låter den göra vad den vill. Jag har inte hört om ett enda 

fall där till exempel deponenten82 skulle utforska och begrunda bankens tillgångar eftersom en

räddningsoperation är garanterad. Jag är dock övertygad om att efter nästa kris kommer 

allmänheten att förstå skillnaden mellan riskfria kontanter83 och en riskfylld bankdeposition84. 

Inte ens inflation kan rädda situationen eftersom den medför en förväntning av alltid djupare 

mjukhet, vilket leder till allt större imbalanser85. Principen för kapitalism är att människorna 

noggrant överväger sina investeringar. Detta kan ske endast då centralbanken opererar med 

stryka och gärna i skymundan. Kapitalismen handlar om att människorna söker avkastning 

som korrelerar med deras önskade risknivå. Centralbankens existens är naturligtvis en vacker 

tanke, men dess existens förvränger marknaden. På grund av detta borde pengarna vara hårda. 

Centralbankerna är nog nödvändiga för att vi behöver något slag av penningsystem, men 

enligt min uppfattning borde centralbanken minimera sitt inflytande på marknaden och låta 

den prissätta tillgångar på egen hand.

Jag tror på en syntes mellan Nietzsche och von Mises, men endast så länge som människorna 

är övertygade om österrikisk teori. Österrikiska teorier är värdefulla framför allt då guld är 

pengar för att då är maktrelationerna mindre viktiga, och det finns de facto statiska element 

även om pengar under guldstandarden också naturligtvis är en social konstruktion. Kanske 

statiska pengar är en relik från tidigare. Människorna har inte fullt förstått den kaotiska 

bringas till existens genom att eventuellt undermedvetet tillämpa Nietzsches metod. von Mises, till exempel, 
definierade sanningen som marknaden idag enligt mig delvis tror på.

82 Deponent: En som har en bankdeposition.
83 Riskfria kontanter: Av olika format för pengar är endast kontanter (och depositioner vid centralbanken) 

riskfria. Alla andra tillgångar har motpartrisk.
84 Riskfylld bankdeposition: en bankdeposition är egentligen ett skuldbrev vilkens värde korrelerar med 

bankens betalningsförmåga.
85 Imbalans: Handeln är inte ömsesidig så att skuld ackumuleras på endera parten. En annan form av imbalans 

kan uppfattas intern: den offentliga sektorn dominerar.
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strukturen av den ekonomiska sfären, inom vilken speciellt fiat är relevant. Men dessa två 

utgångspunkter existerar på olika nivå. Österrikisk nationalekonomi har blivit till genom att 

tillämpa Nietzsches metod och därför beskrivs här endast penningregimen och inte andra 

ekonomiska fenomen, som alla i grund och botten är illusioner.

5.1.1 Definitionerna (mjuka och hårda pengar)

Eftersom det i ett nietzscheanskt kontext inte finns något sådant som en statisk social 

verklighet har pengarna en ostatisk natur. Framför allt fiat kan existera i antingen hård eller 

mjuk form. Standardnationalekonomerna anser pengarna statiska och hårda (Walsh 2010) 

kanske därför att med guld hade pengarna statiska element. De missar totalt det faktum att fiat

gjorde pengarna till ett helt annat fenomen. 

Den Österrikiska förklaringen av hur pengar kommit till är i dagens värld korrekt. Men så som

pengarna konstrueras tar de inte alltid samma form. Det avgörande för penningregimen är 

centralbankens styrka. Den monetära sfären formas av människorna på marknaden, och 

centralbanken är avgörande för pengarnas form. Den sociala konstruktionen pengar tar sin 

form på basis av centralbankirens karaktär och ledarskap som påvisas av honom.

Mjuka pengar har följande egenskaper. För det första allokeras kapital utan hänsyn till 

kreditkvaliteten. Kapital allokeras till vilka som helst projekt. Typexemplet är sydeuropeiska 

statslån med praktiskt taget ingen avkastningsdifferens86 till tyska bunds87. Det väsentliga är 

attityden att vilka projekt som helst lyckas eftersom centralbanken inte tillåter 

betalningsförsummelser88. Här bör man också inse att beteendet gäller alla som är omringade 

av mjuka pengar. Det handlar inte bara om prissättning av tillgångar. För det andra 

konstruerar människorna pengar i enlighet med centralbankirens karaktär, om dock 

dynamiken och maktkampen mellan marknaden och centralbanken är det avgörande. Ytligt 

kan man säga att med mjuka centralbankirer blir pengarna mjuka och tvärtom. Pengarna har 

sitt ursprung i ekonomisk aktivitet, precis som von Mises förklarade, men förhållandet mellan 

86 Med termen avkastningsdifferens förstår man skillnaden i avkastning på motsvarande tillgångar. Man jämför 
ofta till exempel tio års ränta på statslån i olika länder.

87 Tyska bunds: Tyska statslån.
88 Betalningsförsummelse betyder oförmåga att betala skuld, (eng. default).
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marknaden och centralbanken avgör formen för dem. För det tredje med mjuka pengar 

uttrycker människornas beteende viss karaktäristik. Människorna leds av penningregimen i 

deras vardagliga liv. Människorna respekterar inte pengar, jagar efter bubblor och använder 

sina pengar på vad som helst, med hyperinflationen89 som det extrema exemplet. Människorna

köper vad som helst bara för att bli av med sina inflaterande pengar. För det fjärde, och som 

viktigast, med mjuka pengar överförs risk från enskilda tillgångar till valutan. Då 

prissättningen av tillgångarnas risk sjunker handlar det inte om att risken försvinner utan den 

överförs till valutan. Man kan tänka sig att riskens omfång är konstant, och då tillgångarnas 

risk minskar så ökar den risk valutan bär. Denna problematik kan man också uttrycka på 

följande sätt: höga priser på tillgångar är dels berättigade i och med att marknaden väntar sig 

inflation. Marknaden gör alltså lätta vinster på vad som helst då valutan bär mera och mera av 

risken. Detta är vad marknaden vill och detta är orsaken till att marknaden älskar mjuka 

pengar. Med mjuka pengar är avkastningsdifferenserna små då risken bärs av valutan. Då 

kreditkvaliteten inte är avgörande finansieras svaga projekt90, vilket leder till ekonomins 

output har dålig kvalitet. När räntan fluktuerar kommer svaga tillgångar att bli opresterande 

och centralbanken har inget alternativ förutom att bli ännu mjukare. Detta slutar antingen i 

inflation eller betalningsförsummelser.

Hårda pengar är i stort sett det motsatta. För det första spelar kreditkvaliteten en roll. För det 

andra garanterar centralbanken att pengarna formas i hård form. Då centralbanken är starkare 

än marknaden gör den pengarna hårda. För det tredje överväger människorna noggrant hur de 

använder och investerar sina pengar. För det fjärde bär tillgångarna risken. Under hårda 

pengar är människorna bättre medvetna om att de vill ha värde. På detta sätt är kvaliteten av 

output av betydelse. Ett av standardnationalekonomins argument mot deflation91 är att 

människorna skjuter fram konsumering. Men för det första kan inte människorna överleva 

utan att konsumera, och för det andra med deflation använder människorna sina pengar med 

större eftertanke, vilket tvingar entreprenörerna att skapa kvalitet. Jag skulle personligen 

föredra mild deflation på, säg, 0,3-0,5 procent som penningpolitiskt mål eftersom den tvingar 

89 Hyperinflation: Kraftig inflation. Sker vanligen efter att man utövar osund penningpolitik efter konkurs. 
Antingen kan statsskulden vara för hög eller också är finanssystemet förfallet. Tanken med det senare är att 
marknaden anser dels att staten stöder finanssystemet vilket den kanske inte har råd till, och dels att 
centralbanken stöder förfallna tillgångar, vilket medför ett trovärdighetsproblem.

90 Svaga projekt, svaga lån: Opresterande tillgångar. Det man på engelska kallar non-performing loans (NPL).
91 Deflation: Ökning av värdet på penningenheten (Blanchard 2006, 13). Standardnationalekonomerna ogillar 

deflation men fenomenet är inte alltid skadligt, vilket kommer fram i denna avhandling.

38



företagare till att skapa kvalitet: människorna måste värdera nyttigheten så mycket att de är 

villiga att betala för den omedelbart även om man får mera för sina pengar imorgon. Men 

eftersom många vill ha inflation kunde nollinflationen fungera som en neutral kompromiss så 

att penningpolitiken driver varken till konsumtion eller sparande. Nollinflation kan också vara

önskvärd eftersom den gör (österrikisk) kalkylering enkel.

5.1.2 Kort och lång sikt

Mjuka pengar är ytterst bekväma på kort sikt. Priset på tillgångar stiger överlag, staten kan 

skuldsätta sig utan tygler, och finanssystemet hålls igång även om tillgångarna i dess balans är

förfallna. Hårda pengar fungerar på motsatt vis. På kort sikt får man likvidering92 och 

marknadsdisciplin, båda gällande staten och finanssystemet. Hårda pengar känns 

obarmhärtiga men faktum är att hårda pengar orienterar ekonomin på hållbar bana.

På lång sikt är mjuka pengar mindre lyckade. Mjuka pengar ger en bubbelaktig ekonomi där 

människorna inte respekterar pengar utan jagar bubblor och illusioner av oändligt 

markandsstöd. På lång sikt ger mjuka pengar även inflation, även om det nu efter kriserna 

visat sig att till exempel reservvalutorna är svåra att inflatera till och med då centralbankerna 

vrider och vänder på sina valutor. Men poängen är att reservvalutornas centralbanker nu under

den senaste tiden bundit sig till att inte låta sina pengar inflatera, och då har marknaden inte 

förlorat tilliten på deras pengar. Min uppfattning är alltså att inflationen har sitt ursprung i 

bristande tillit till centralbanken, inte i ökad ekonomisk aktivitet, vilket påstås av 

standardnationalekonomin (Blanchard 2006, 185-204).

Vidare har mjuka pengar på lång sikt egenskapen att skuldsättningen blir ett problem. Då 

marknaden väntar sig att centralbanken håller priset på tillgångar stegrade och att det finns en 

tendens till inflation hellre än till deflation så har allmänheten och staten incitament att 

skuldsätta sig vårdslöst och finansiera investeringar med främmande kapital. Detta medför ett 

skuldproblem, vilket inte är hållbart, utan får sitt utlopp antingen i betalningsförsummelser 

eller inflation, även om de olika nationalekonomiska paradigmen förhåller sig olika till 

92 Likvidering: försäljning av tillgång till marknadspris. Ofta används termen då man hänför till försäljning av 
ett stort antal tillgångar vars värde sjunkit. 
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skuldsättning. Detta diskuteras kort nedan.

Man måste även beakta politiska implikationer av mjuka pengar på lång sikt. Då pengarna inte

tyglar beteende hos politiker har de fritt fram att skuldsätta sig. Statsskulden stiger hastigt och 

leder till ett skuldproblem. Då detta bör åtgärdas blir inte allmänheten glad och populistpartier

får understöd. Dessa gör sällan vad som är ekonomiskt det rätta och snart urartar situationen. I

extrema fall handlar misslyckanden i penningpolitiken om krig och fred. Detta påstående är 

naturligtvis kraftigt, men tänk bara på den ekonomiska situationen och utvecklingen i Europa 

före andra världskriget.

Hårda pengar, å andra sidan, ger en jämn och stabil ekonomi på lång sikt. För det första bildar 

hårda pengar ett tygel kring slösande politiker. Hårda pengar är både politiskt och 

marknadsmässigt oberoende. Påverkan är både direkt så att politikerna förstår sig på en sträng 

budget, och indirekt genom att marknaden tvingar disciplin. Bubbelekonomin kommer man 

ifrån med hårda pengar genom att marknaden ger en miljö där både konsumentprisen och 

priset på tillgångar inte rör sig som i en berg och dal -bana. Med hårda pengar blir 

depressionerna mindre allvarliga och kortare då hårda pengar ger ständig likvidering av svaga 

projekt, i stället för perioder av uppgång där inget likvideras och nedgång där man får 

masslikvidering, till och med i den utsträckningen att hela finanssystemet är hotat.

Vidare ger hårda pengar på lång sikt stabilitet även genom kapitalets allokering. Med hårda 

pengar begrundar aktörerna i ekonomin noggrant hur de investerar sina pengar. Detta är 

grunden för kapitalism: allokeringen av kapital blir optimal endast under marknadsdisciplin. 

Då en mjuk centralbank är inblandad blir vilka som helst projekt lönande. Till exempel 

bankdepositioner anses riskfria eftersom centralbanken inte tillåter större störningar i 

finanssystemet, och då begrundar inte människorna bankernas balanser: alla banker får 

finansiering oberoende av hur dålig balans de har, och detta försämrar kapitalallokeringen i 

hela ekonomin. Vidare garanterar hårda pengar en ömsesidigt jämn handelsbalans. En 

imbalans i handelsbalansen måste finansieras vanligen med skuld, och detta bör åtgärdas 

innan konkurs. Men konkurser händer inte med mjuka pengar utan endast med hårda. Till 

exempel i USA är den främsta exportvaran dollarn som accepteras globalt som reservvaluta, 

och då blir inte ekonomin i USA tvingad till att börja skapa värde, som uppskattades av 
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konsumenterna utomlands, så att handelsbalansen skulle jämnas ut.

Hårda pengar är även transparenta och kan inte påverkas av och undviker nyckfulla politiker 

och centralbankirer. Aktörerna i ekonomin kan beräkna sina åtaganden med att valutan inte 

ger efter. De kan förutse ekonomins utveckling utan att vara tvungna till att beakta nyckfulla 

centralbankirer som bestämmer vem som gör konkurs och vem som klarar sig. Hårda pengar 

är även stabila. De håller ekonomin jämn. Tänk till exempel på den klassiska guldstandarden 

– guld är nära besläktat med hårda fiat pengar – där ekonomin var mycket stabil och jämn.

5.1.3 Maktkampen

Mjuka pengar är i dagens värld verkliga. Människorna beter sig som om det format pengarna 

idag har verkligen existerade där ute i verkligheten. Därför kan den på något plan beskrivas. 

von Mises diskuterar främst fiat-pengarnas benägenhet till inflation (von Mises 1998, 565), 

men saken är mycket mera komplicerad än så: vi har en maktkamp mellan marknaden och 

centralbanken. Då centralbanken vinner blir pengarna hårda. Pengarna formas i enlighet med 

centralbankens existentiella styrka. Det är svårt att vara starkare än marknaden. Men hårdhet 

skulle dock medföra positiva konsekvenser.

Alltså: det finns en kamp om makt mellan marknaden och centralbanken. Då marknaden 

vinner blir pengarna mjuka, vilket medför mycket lönande förutsättningar för till exempel 

finanssektorn: den allokerar kapital till vad som helst som fungerar som säkerhet hos 

centralbanken93 eller som ingår i QE program94 – alla dessa tillgångar får naturligtvis en 

enorm boost (liksom också andra tillgångar). Mjuka pengar styr också penningflöde genom 

den offentliga sektorn, som är en variabel i maktkampen. Kapital borde allokeras till 

företagare, inte den offentliga sektorn i den utsträckning vi idag kan iaktta. Detta skulle skapa 

värde. Idag allokeras kapital inte optimalt så att värde skapas. Nollräntor ger felinvesteringar, 

endast med hårda pengar begrundar investerarna grundligt sina investeringar. Idag har till 

exempel statslån en mycket likvid marknad och då blir det staten som bestämmer vart 

93 Säkerhet hos centralbanken: Värdepapper som centralbanken accepterar som säkerhet. Vanligen accepteras 
endast värdepapper av hög kvalitet.

94 QE: Quantitative Easing, benämning för centralbankens stödköp av tillgångar. Pressar upp priset på 
tillgångarna, både de som konkret berörs, och likaså övriga tillgångar.
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pengarna flöder. Detta är en av orsakerna till en stagnerad ekonomi. Finanssektorn borde 

allokera kapital till projekt med goda utsikter, men nu allokeras kapital till allt som får en hög 

klassificering – och då något går på tok räddas finanssektorn. Detta orsakar stagnering, och 

allt detta beror på mjuka pengar.

Grundprincipen för mjuka och hårda pengar är att marknaden borde vara övertygad om att 

räddningen är otänkbar ända från början. Centralbanken måste vara hård redan då kapitalet 

allokeras. Det är för sent att tänka på hårda pengar vid det skedet som man har massor av 

opresterande tillgångar95. 

Pengar är den ultimata formen av makt. Därför tycker marknaden om mjuka pengar. Och 

därför misstar sig centralbankirerna att tro att deras pengar är hårda (till exempel euron och 

dollarn). Här finns en aspekt relevant för Nietzsche och vilja till makt: innerst vill 

centralbankerna ha makt även om de på ett medvetet plan tror på sitt mandat. De har 

inverterade värden som Nietzsche skulle säga. De klarar inte av att identifiera sina egentliga 

motiv på grund av en tilltro till de moderna värderingarna, och deras maktlystenhet uttrycker 

sig som jämlikhet. Men innerst pågår en kamp om makt mellan marknaden och centralbanken.

Med hårda pengar vet entreprenören att pengarna inte ger efter. Han tvingas prestera bättre. 

Devalvering96 borde inte användas. Tvärtom borde pengarna respekteras, de borde tvinga 

marknaden till att producera allt bättre och bättre projekt. Mjuka pengar handlar om att i (den 

illusoriska) uppgången lyckas allting, och då marknaden vänder får man massiv likvidering. I 

en optimal penningregim finns en liten men permanent likviderande kraft som ständigt tvingar

projekten bättre. Sådant är centralbankens inflytande: den måste tillåta ständig likvidering i 

måttlig utsträckning för att garantera att dåliga projekt inte lönar sig.

5.1.4 Guld

Guldet har statiska element som saknas hos fiat, och detta ger utrymme för modeller gällande 

ränta och inflation (eller avsaknad av den). Detta ger uppenbart kredibilitet till von Mises, 

95 Opresterande tillgång: tillgång som inte genererar alls eller har nedsatt kassaflöde.
96 Devalvering: (Blanchard 2006, 379) definierar termen som en sjunkande valutakurs, men egentligen handlar 

problematiken om en avsiktlig sänkning av köpkraften på penningenheten.
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men hela detta mitt tio års äventyr in i nationalekonomi och människans beteende har varit 

under en period av fiatregim, vilket betyder att mina observationer gällande guld inte är lika 

skarpa som de är gällande fiat. Det är den sociala miljön som är allra mest kaotisk, men hårda 

pengar (närbelägna till guld) kan eventuellt också ge förutsägbara utfall boroende på vilka 

order centralbanken ger. Men detta är inte en modell. Detta är ett maktförhållande.

Guldstandarden är uppenbart ett mycket bra alternativ, men den eliminerar inte behovet av 

styrka för att marknaden måste vara övertygad om att centralbanken är motiverad och 

engagerad att hålla sig till standarden. Men ändå är guld inte statiskt. Statiska pengar, även 

under guld, är en oexisterande och simplifierande uppfattning om detta fenomen. Den antar att

pengar existerar i ett enda format. Statiska pengar är en illusion. Centralbankirerna har 

uppfattningen att pengarna är statiska och därför är flexibilitet (en expanderande balans) 

möjligt utan turbulens. Detta är inte det sätt på vilket pengar ens under guld fungerar: 

människorna anpassar sig även med guld till centralbankens karaktär. En mjuk centralbankir 

kan förvränga ekonomin även under guld. 

Vad kan man under en nietzscheansk regel närmare säga om penningpolitiska modeller i 

samband med guld? Kan man få förutsägbara utfall genom att kontrollera mängden likviditet? 

Flexibilitet i mängden likviditet är möjlig även under guldstandarden, men förbindelsen till 

guld måste vara trovärdig. För tillfället är mitt svar nej eftersom den grundläggande tanken i 

denna avhandling är att människan är oförutsägbar och att utfall från samma omständigheter 

kan vara olika, och människan är alltid inblandad i ekonomisk aktivitet även om guldet har 

statiska element. Även med guld har pengarna sitt ursprung i människans kognition. Det finns 

en kontrast mellan mig och von Mises. I stora drag säger han att beskrivningar av ekonomiska

fenomen är möjliga (von Mises 1998, 4-7).

Jag beundrar guld och skulle föredra guldstandarden, men den är inte absolut nödvändig så 

länge som centralbankirerna är starka nog. Guld är omänskligt, opolitiskt och stabiliserande, 

och har därför statiska element, men en stark centralbank är lika bra som guld. Som redan 

framkommit har centralbanken alltså ett enormt inflytande på marknaden. I min åsikt vore det 

på sin plats att ge upp centralbankernas makt och inflytande till det delvis opolitiska, 

omänskliga guldet.

43



5.1.5 Moral-hazard

Moral-hazard, som definierad i standardnationalekonomin, är nära belägen till mjuka pengar, 

men de är olika fenomen och har olika förklaringar. Moral-hazard är en illusion, medan 

pengar är ett verkligt fenomen. Poängen är att centralbankirerna tror sig kontrollera 

situationen men med mjuka pengar är det marknaden som ger order. Det är fråga om karaktär.

Mjuka och hårda pengar är det enda som existerar i den monetära sfären, medan moral-hazard

anses av standardnationalekonomerna som ett tillägg. Standardnationalekonomerna anser att 

ekonomin rör sig fram runt ett jämviktstillstånd på ett sätt som tillåter ekonomerna att betrakta

systemet utanför ifrån, och att moral-hazard är förutsägbar inom denna inramning. I 

nietzscheansk nationalekonomi existerar inga jämviktstillstånd, den sociala verkligheten är 

kaotisk och mjuka pengar är ett resultat av centralbankernas förlust i maktkampen. Jag kan 

inte föreställa mig ett sätt att uttrycka detta klart: standardnationalekonomerna anser att 

ekonomin är som en maskin, i vilken man kan dra i spakar och därigenom åstadkomma en 

förutsägbar respons. Moral-hazard medför principen att människan följer rationella mönster. 

Moral-hazard kan simuleras med spelteori97, men människan och ekonomin fungerar inte på 

detta sätt. Maktkampen är inte en modell, den baserar sig på människans fundamentala natur. 

För att ännu poängtera skillnaden: moral-hazard gäller priset på tillgångar, mjuka pengar styr 

beteendet hos människan.

Ännu om centralbankernas politiska oberoende: före dagens regim var det vanligt att 

centralbanken monetiserade statsskulden. Den självständiga centralbanken var botemedlet till 

detta. Men dagens värld är inte så olik den som varit. Statsskuldebrev har  en låg 

riskklassificering och centralbankerna byter dem mot likviditet. Vidare förutsätter 

statsskuldbreven i bankernas balans inget eget kapital, vilket innebär att det finns en ständig 

efterfrågan i finanssystemet på statsobligationer. Finanssystemet har tagit över rollen som den 

som belånar i sista hand. I själva verket tror jag att penningpolitikens principer ger slutligen 

hyperinflation på grund av indirekt stöd av statslånen. För att ännu förtydliga frågan: Moral-

hazard identifierar självständigheten hos centralbanker genom prissättning av tillgångar 

97 Spelteoretisk: Spelteori är en del av standardnationalekonomin. Med den försöker man förklara hur sociala 
sammanhang löser sig i och med rationellt beteende (Varian 2006, 504). Denna inriktning är missvisande, 
vilket framkommer i denna avhandling.
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medan penningregimen är kognitiv.

Några tankar till om hur moral-hazard och mjuka pengar skiljer sig: För det första handlar 

penningregimen om kvalitet av output, och att beteende hos människor ändras så fort mjuka 

eller hårda centralbankirer tar över. Man måste förstå att penningpolitiken inte handlar om 

kommunikation: marknaden är intelligent, den vet vad centralbankerna kommer att göra långt 

innan de själv är medvetna om det, men detta i ett längre perspektiv. Naturligtvis reagerar 

marknaden på kort sikt på alla nyheter. Mjuka pengar formas i grunden, moral-hazard föds ur 

kommunikation.

För det andra, vilket är en viktigare poäng: moral hazard identifierar inte förändringen i 

fenomenet pengar men idén om penningregimen tar detta i beaktande. Människorna formar 

pengarna på basis av hurudan centralbankiren är. Med mjuka pengar sjunker 

avkastningsdifferensen i största allmänhet. Det handlar inte om att omprissätta tillgångar som 

för stöd, det handlar om hur beteendet hos alla aktörer ändras (även om omprissättningen sker 

även med mjuka pengar). Pengarnas form styr beteende, och vice versa. Med hårda pengar 

karaktäriseras marknaden av underkastelse och resignation, och med mjuka pengar är det 

centralbankirerna som uppvisar dessa kännetecken. Kanske är detta orsaken till att 

centralbankirerna har inverterade värden. De är i förnekelse att de är de facto mjuka.

Den utsträckning penningregimen påverkar beteende avviker från det moral-hazard 

implicerar. Moral-hazard är en utvidgning av modellerna. Penningregimen handlar om hur 

människorna på alla nivåer av sitt medvetande beter sig. Moral-hazard anses påverka endast 

ägarna av tillgångar, men penningregimen styr beteende hos alla. Med mjuka pengar enbart 

jagar människorna inte bubblor, utan de skapar bubblor. Standardnationalekonomin anser 

moral-hazard ett en-dimensionellt fenomen. 

Inom behavioristisk nationalekonomi98 förutsätter man att beteende som till exempel moral-

98 Behavioristisk nationalekonomi påstår sig studera psykologiska, sociala och kognitiva aspekter av 
ekonomiskt beteende men som till exempel Berg och Giegerenzer diskuterar i artikeln As-If Behavioral 
Economics: Neoclassical economics in Disguise? (Berg och Gigerenzer, 2010), är behavioristisk 
nationalekonomi nära sammanbunden med neoklassisk nationalekonomi genom att man bara lägger till nya 
variabler. Behavioristisk nationalekonomi och neoklassisk nationalekonomi använder sig av lika 
vetenskapsfilosofiska grunder. Berg och Gigerenzer förespråkar integrering av psykologi och 
nationalekonomi.
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hazard implicerar kan studeras vetenskapligt så att man fokuserar på sociala aspekter. Men 

den klarar inte av att identifiera mjuka pengar. Behavioristisk nationalekonomi är inget mera 

än ett tillägg till standardnationalekonomin (Berg och Gigerenzer 2010). 

Som alltså redan kommit fram har mjuka pengar likheter med moral-hazard men den 

underliggande mekanismen är fullkomligt olika. En djup förståelse på alla aspekter hos detta 

fenomen förutsätter medvetenhet om mjuka pengar.

5.1.6 Räntan och inflationen

Inom standardnationalekonomin tror man att låga räntor aktiverar ekonomin och att höga 

bromsar den (Blanchard 2006, 92), så att inflationen stiger och sjunker i takt med dem. Men 

låga räntor och QE höjer inte inflationen, förutom i den bemärkelsen att människorna börjar 

förlora sin tillit till centralbanken. En trovärdig centralbank behövs för att nå inflationsmålet. 

Standardnationalekonomerna ser ekonomin som en mekanisk maskin, medan den 

nietzscheanska utgångspunkten handlar om maktförhållanden. Med andra ord kan den starka 

centralbanken både sänka hög och höja låg inflation bara genom att ge order till marknaden. 

En stark vilja garanterar marknadsutfall bättre än konkreta åtgärder gör. Inflationen fungerar 

alltså inte som modellerna antyder. För en förklaring på standardnationalekonomernas 

uppfattning om inflation se (Walsh 2010).

Räntan är alltså ett pris som bestäms av projektets risk, (vilket är ett allmänt känt faktum även 

inom standardnationalekonomin – något överraskande eftersom den annars tror på 

manipulering av räntenivån). Mitt (och österrikarnas) påstående är att genom att trycka ner 

räntan blir svaga projekt tillfälligt lönande. Centralbankernas låga räntor ger utrymme för 

svaga projekt, och då räntan stiger kommer man att få betalningsförsummelser. 

Räntan fungerar olika med mjuka och hårda pengar. Hårda pengar garanterar 

marknadsprissättning av risk. Allmänheten måste på egen hand begrunda tillgångarnas risk 

och därmed bestämma den räntenivå som är befogad. Detta som kontrast till mjuka pengar 

med vilka man inte behöver annat än att beakta centralbankens ingripande. Allt stiger då 

räntorna sjunker och stödmekanismer implementeras.
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Det finns en sak som är problematisk även med hård fiat: de ofria korta räntorna. Marknaden 

borde bestämma räntan. Men i dagens värld är det räntan som fungerar utöver att vara ett pris 

som en indikator för penningregimens mjukhet och hårdhet. Men vad som händer är att då 

tillgångar blir dåliga, ingriper centralbanken och marknaden lugnar sig. Centralbankiren tror 

sig ha löst krisen, men det han istället gör är en förflyttning av risk över till valutan. 

Olikviditet är ett illusoriskt fenomen. Det finns bara insolvens99. Då centralbankerna bedömer 

en situation olikvid ingriper de och gör penningregimen mjukare, vilket gör svaga tillgångar 

presterande. Centralbankerna anser ofta att marknaden överreagerar och att problemet inte 

handlar om insolvens utan bara olikviditet och därför anser den sig tvungen att ingripa, men 

faktum är att ingripandet bara åstadkommer en överförelse av risk. Här tror centralbankiren 

återigen att ekonomin är statisk. Skillnaden mellan standardnationalekonomin och 

nietzscheanska utgångspunkten är uttryckligen den att i en statisk verklighet kan man ingripa 

utan att åstadkomma en social respons. Man antar att beteendet inte ändras på grund av 

ingripande. Men centralbankirerna tror att ett ingripande är nödvändigt då centralbankerna är 

ankare för stabilitet, som Trichet uttryckte saken (Trichet 2010). Men ingripandet gör 

pengarna mjukare, vilket höjer priset på alla tillgångar.

Tanken om likviditetsfällan100 (liquidity trap) är också misslyckad. För diskussion om denna 

se till exempel (Blanchard 2006, 471-475) Det är inte fallet att negativa räntor skulle inflatera 

och lyfta ekonomin. Låga räntor stimulerar inte ekonomin, tvärtom orsakar de det att 

resurserna allokeras till svaga projekt som hålls vid liv genom en sjunkande räntenivå. Låga 

räntor gömmer insolvensen av misslyckade investeringar som inte borde ha finansierats från 

första början. När räntorna stiger får man betalningsförsummelser. Detta är återigen inte ett 

resultat av att högre räntor bromsar ekonomin. Det är ett resultat av att mjuka pengar tillåter 

svaga projekt. Med hårda pengar finansieras dåliga projekt inte överhuvudtaget eller också 

likvideras de snabbt. Dessa tankar, som redan framkommit, är likartade med von Mises 

tankar.

99 Insolvens: Oförmåga att betala skulder. Denna term är nära kopplad med olikviditet, vilken medför nedsatt 
förmåga att möta betalningar på kort sikt. I denna avhandling framkommer att olikviditet kan existera bara i 
det fallet att centralbanken stöder marknaden. I en fri marknad medför olikviditet insolvens.

100Likviditetsfälla: (liquidity trap) I en likviditetsfälla befinner man sig enligt standardnationalekonomin på en 
nivå där räntan är noll så att den inte kan sänkas lägre men där ökad efterfrågan skulle förutsätta negativa 
räntor (Sorensen och Whitta-Jacobsen 2010, 638-640). Tanken är att i en likviditetsfälla reagerar marknaden 
inte så att räntan sjunker eftersom kontanter är ett bättre alternativ till obligationer med kostnad. Som det 
framkommer i denna avhandling fungerar inte räntan på detta viset.
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Man kan ännu tillägga att räntan inte innebär att man behöver en allt ökande mängd pengar i 

det ekonomiska systemet. Pengar är ett flöde som materialiseras ur ett socialt kontext alltid då 

man har något av värde till sitt förfogande. Till exempel en skicklig företagare är i allmänhet 

kapabel att skapa kassaflöde som täcker låneutgifterna. Kassaflöde är mera relevant än till 

exempel m3101 eller någon annan kvantitet. Naturligtvis kan man dra slutsatser även från 

upplaget av pengar, men detta är ett annat sätt att tänka på dem.

Ytterligare en anmärkning: det är inte nödvändigtvis fallet att en stark centralbank håller 

räntan hög och att en svag håller den låg, även om korrelation i någon mån eventuellt 

existerar. En stark centralbank kan hålla räntan godtycklig och ändå ha en influens på 

marknaden, och en (verkligen) svag kan inte nödvändigtvis ha effekt på marknaden ens med 

konkreta åtgärder.

Jag tillägger ännu att min beskrivning av räntan är något ytlig och lutar mot det österrikiska 

hållet. Räntans ontologi kommer jag att närmare begrunda i mitt framtida arbete.

5.1.7 Sammanfattning

Det jag har sagt under denna rubrik är att ekonomiska fenomen i allmänhet och framför allt 

pengar är integrerade i människans kognition. De är inte strukturer som kan observeras 

utifrån. Moral-hazard är en förenklande förklaring medan penningregimen, så som den 

beskrivs i denna avhandling, är ett exempel på de implikationer dylikt beteende medför. En 

konkret förklaring är mycket svår eftersom den förutsätter en nietzscheansk förståelse på 

människans beteende. Som väl är har jag kunnat referera till Nietzsche när det gäller de 

aspekter som är svåra att beskriva. Orsaken till att standardnationalekonomer misstar sig om 

mjuka pengar och tror att de handlar om moral-hazard är den att de identifierar endast de 

synliga aspekterna av mjuka pengar och ger en förklaring som passar deras världsbild. Detta 

är huvudpoängen i detta kapitel. Moral-hazard existerar i en statisk verklighet, mjuka pengar 

är verkligheten. Och detta är kopplat till människans kognition, vilket ger den oförutsägbara 

101M3: mängden pengar då man utöver monetära basen (bankreserver och kontant) räknar med även 
bankdepositioner och ett antal andra skuldmoment.
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människan ett element av förutsägbarhet. Denna förutsägbarhet är vilja till makt.

5.2 Penningregimen i praktiken

Vi är mycket illa ute. Skuldproblemet i västvärlden, Europa i synnerhet, är massivt och en 

depression väntar på oss oberoende av om centralbankerna offrar valutorna eller inte. Den 

bakomliggande tanken med endast dessa två alternativ är att vi befinner oss i en bubbla102 så 

att vi antingen får kreditförluster eller också måste valutan ge efter så att nominella prisnivån 

på tillgångar är motiverad. Tanken är nära besläktad med situationen i kraschen 2008, då 

centralbankerna inte tillät likvidering så att skuldsättningen och imbalanserna idag hållits 

konstanta eller blivit till och med värre jämfört med 2008. Denna tanke framgår till exempel 

hos (Buttiglione et al. 2014).

I detta kapitel förklarar jag vad som verkligen pågår i ekonomin idag. Detta är kopplingen till 

Coase.

5.2.1 Kraschen 2008

Jag börjar min beskrivning av dagens situation genom att kort begrunda kraschen 2008. Den 

måste åtminstone nämnas i en avhandling som berör dagens penningpolitik. Det finns otaliga 

förklaringar: bedrägeri (Smith 2010), misslyckad ekonomisk vetenskap (Kirman 2010), eller 

förvrängd finansmarknad (Rose och Spiegel 2012). Det som i min åsikt orsakade krisen var 

däremot FED. Det finns två orsaker till detta påstående: FED gjorde pengarna mjuka, vilket 

upprätthöll höga priser på tillgångar, men sedan höjde den räntan, vilket fick bostadspriserna 

att sjunka. Denna utveckling gav betalningsförsummelser (Bordo 2008, 2). Här syns även den 

österrikiska influensen. En sjunkande räntenivå väcker tillgångar av låg kvalitet till liv, och 

vice versa, se till exempel (von Mises 1998, 550). För det andra blev dollarn hård då en stor 

institution tilläts gå i konkurs. Marknaden väntade sig att centralbanken stöder svaga 

institutioner i all oändlighet, men i och med konkurs blev dollarn trovärdig. Den tillät inte 

102Med bubbla förstår man omständigheter där priset på tillgångar stiger på en nivå som är rent spekulativ 
(Blanchard 2006, 326-329). Det höga priset har sin grund i att man väntar sig att andra betalar ännu mera 
eller också väntar man sig att centralbanken kommer att förstöra valutan, vilket gör nominella värderingen 
korrekt. Hårda pengar eliminerar bubblorna genom att göra dem mindre och kortvarigare.
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längre finansiering av vad som helst, och kreditkvaliteten blev betydande igen. Detta orsakade

kraschen. Den handlade inte om panik, som många påstår. Till exempel Obstfeld, Shambaugh 

och Taylor talar om panik (Obstfeld, Shambaugh och Taylor 2009, 481).

Efter några försök att göra pengarna hårda igen har centralbankerna givit upp och återgått till 

mjuka pengar, även om räntehöjningarna ser ut att vara på agendan igen. Mjukheten har fått 

priset på tillgångar stegrat. Detta är orsaken till den lugna marknaden efter 2008. 2008 hade vi

tillfälligt en hård dollar då en stor institution tilläts gå i konkurs. Då började marknaden 

prissätta risk i termer av en hård dollar.

5.2.2 Valutorna (euron) i praktiken

Det finns idag enligt min uppfattning en tanke om att mjuka pengar behövs för att vinna tid, 

det vill säga södra Europa och Frankrike bland andra behöver utrymme för finanspolitik103 

medan man väntar på att tillväxten tar hand om skuldproblemet, och att en gradvis 

tillstramning kan ge högre räntor utan korrektion (lägre pris på tillgångar) på marknaden. Det 

är igen standardnationalekonomin som påstår en dylik händelseutveckling möjlig (Estrin och 

Marin 2003). Denna tanke är fel: de svårt utsatta länderna kommer aldrig att skapa 

förutsättningar för hållbar utveckling104 utan tvång från valutan. Problematiken kring 

demokrati och budgetunderskott diskuteras av till exempel (Haan 2013). Inte ens med 

Grekland som exempel åstadkommer man budgetdisciplin i de andra svårt utsatta länderna.

Till detta kopplas nära tanken om gemensamt ansvar på euro-området. Draghi (Draghi 2018b)

vill ha centralstyrd finanspolitik. Detta handlar igen om dra ut på tiden. Draghi vill ha 

möjligheten till monetisering (direkt eller indirekt) efter att sydeuropeiska länder är i konkurs 

så att ingen kan trovärdigt förespråka centralbankstöd. Mekanismen är inget annat än ett till 

exempel på centralbankens svaghet. Den vill hålla situationen oförändrad, men de enda 

alternativen man har är inflation eller betalningsförsummelser. Man kan göra vilka som helst 

mekanismer men det enda som biter är en hård valuta. Och det kommer vi att få antingen så 

att situationen kontrolleras i tid så att vi får hård fiat, eller också blir det guldstandard efter att 

103Finanspolitik: Regeringens åtgärder för att påverka samhällets ekonomi (Blanchard 2006, 578).
104Hållbar utveckling, hållbar tillväxt: Utveckling där kapitalet allokeras så att projekten inte misslyckas även i 

det fallet att räntorna stiger.
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valutan förstörts. Draghi säger också att mekanismen måste undvika moral-hazard. Men detta 

undviker man bara med hårda pengar.

Draghi försvarar vidare QE och kritiserar dem som kallar det omoraliskt på grund av att 

pengar skapas från tomma intet (Draghi 2017b). Det är inget fel att skapa bankreserver105 mot 

säkerheter av hög kvalitet. Men idag är centralbankernas balanser fulla med papper av låg 

kvalitet, vilket syntes redan 2009 (Bagus och Howden 2009), och sen dess har problemet bara 

blivit värre (se till exempel statistik på frågan), även om transparens av balansen inte är 

genomgående så att kreditkvaliteten på centralbankens tillgångar är svår att bedöma. Det finns

bara två alternativ: räddning genom skattebetalarna eller brist på tillit då största delen av 

likviditeten inte kan drivas in. Detta speciellt efter att marknaden vänder, vilket jag väntar mig

ifall centralbankerna inte offrar sina valutor. Det är inte omoraliskt att skapa reserver, men det

är något på tok med finanssystemet eftersom marknaden alltid får sin vilja igenom. Vidare: 

det enda verktyg centralbankerna har är sedelpressen. Den borde användas endast efter 

omsorgsfull omtanke. Det är för tidigt för centralbankirerna att ta åt sig äran för att ha räddat 

världen med sedelpressen 2008 och 2010. Skuldproblemet och imbalanserna har inte 

åtgärdats, de har bara blivit uppskjutna (se till exempel statistik på skuldsättningen) 

Dessutom: QE är inte orsaken till att ekonomin blivit bättre. Visserligen får man en illusorisk 

uppgång med stimulering, men som redan framgått leder den inte till hållbar utveckling. Som 

exempel kan nämnas Finland: vi hade en sträng budgetdisciplin och intern 

kostnadsomstrukturering som åstadkom permanenta förbättringar (riktning mot hållbar 

utveckling). Med devalvering utesluten var både den offentliga och den privata sektorn 

tvungen till att kompromissa. Jämför till exempel med Finlands skogsindustri genom hela 

1900-talet. Den överinvesterade och fick alltid en devalvering då den började få problem. 

Men även i Finland har vi en bubbla skapad av stimulering. Det är inte lätt att skilja mellan 

ohållbar och hållbar utveckling på förhand, innan konsekvenserna av denna politik avslöjas. 

Ändå har Finland tagit tydliga framsteg i den bemärkelsen att euron tyglar beteende. 

Naturligtvis har också till exempel exporten ökat i och med bubblor utomlands så att den 

efterfrågan försvinner då bubblan spricker. Men de hållbara reformerna är ett resultat av en 

något stark valuta. Euron är naturligtvis mjuk, men ändå ett bättre alternativ än finska marken 

105Bankreserver: likviditet som banken håller vid centralbanken (Blanchard 2006, 76). Är riskfri (valutarisken 
borträknad).

51



eftersom devalvering är utesluten. Och det är en stark valuta som ger högre levnadsstandard. 

Det relevanta är hur och vart pengarna flöder. Endast hårda pengar med en dominerande 

privat marknad (som kontrast till offentligt bruk av medel) får pengarna att flöda till de 

företagare som skapar mest värde. 

Som redan kommit fram är inflation inte ett fenomen som har sitt ursprung i ett mekaniskt 

förhållande till ekonomisk aktivitet, i motsats till vad som standardnationalekonomin påstår 

(Blanchard 2006, 188-192). Den är ett marknadsfenomen som har sitt ursprung i tillit till 

centralbanken. Denna tanke är central för min argumentation. I Europa har detta faktum 

följande implikationer. Ju längre dagens politik utövas, desto större blir skuldproblemet. Jag 

vet inte om centralbankirerna verkligen tror på standardnationalekonomin, men de utövar 

penningpolitik som om de gjorde det. Många centralbankirer har givit utlåtanden om att hålla 

sig till QE ifall situationen försämras. Detta är en stark kontrast till hur marknaden uppfattar 

penningpolitiken idag. Marknaden tar det som en självklarhet att QE återupprättas vid minsta 

lilla störning. Bullard, till exempel, anser QE lyckad och förespråkar den metoden (Bullard 

2014). Likaså gav Draghi uttalande om att QE kan återupprättas ifall marknaden blir svår 

(Draghi 2018a). Här har vi ett klart fall där centralbankiren tror på att samma omständigheter 

ger lika utfall, liksom principen inom standardnationalekonomin är. Ifall QE återupprättas 

kommer slutresultatet slutligen inte att bli samma som hittills för att åtgärden gör euron 

mindre trovärdig så att marknaden förstår att QE aldrig kommer att sluta innan valutan blir 

förstörd. Slutresultatet kommer att bli inflation. Kontrasten mellan hur centralbankirerna och 

marknaden uppfattar penningpolitiken är alltså stor. Marknaden gör pengarna idag mjuka. 

Ifall ECB verkligen trovärdigt slutade med QE skulle vi få mängder av 

betalningsförsummelser, och de är omöjliga i dagens finanssystem. Finanssystemet fungerar 

enbart i en riktning: då allt går uppåt. Sjunkande priser på tillgångar medför insolvens, 

framför allt i dagens situation där ekonomin inte är sund utan kretsar kring skuld och bubblor. 

Men oberoende av penningpolitiken kommer euron att bli hård igen: antingen tas 

Bundesbanks106 principer i bruk eller också blir det guldstandard efter att valutan har blivit 

förstörd.

106Tysklands högt respekterade centralbank.
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Ett resultat av dagens penningpolitik är också höga priser på tillgångar. Till exempel Sverige 

kommer att vara illa ute med bostadsmarknaden då räntorna stiger, i enlighet med vad von 

Mises säger. Likaså kommer många, många andra att vara illa ute. Paschi107 (en stor italiensk 

bank) till exempel gjorde massiva förluster, men detta sopade centralbanken under mattan. 

Detta är ett starkt argument för guldstandarden. Då guldet tar slut är det inget man kan göra.

5.2.3 Hur oberoende dagens centralbanker är

Penningregimen som beskriven i denna avhandling är inte enig med en politiskt beroende eller

oberoende centralbank. Den politiskt oberoende centralbanken definieras till exempel i 

(Walsh 2010, 298). I allmänhet betraktar man centralbanken självständig då politiska krafter 

inte påverkar den penningpolitiska linjen, och centralbankerna är väl medvetna om denna sak. 

Men i denna avhandling förstår man med självständighet ett oberoende av marknaden. Detta 

är visserligen självklart, men ändå vinner marknaden varje gång. En marknadsberoende 

centralbank garanterar gynnsam prisutveckling av svaga tillgångar, vilket medför växande 

imbalanser. Denna tendens har politiska implikationer. Begrunda till exempel ECBs QE 

program. Det garanterar en marknad för (bland andra) Italienska lån och håller banksystemet 

igång med likviditet den egentligen inte har råd till. Trots principen för investeraransvar är det

möjligt att den italienska staten kommer i framtiden att rädda finanssystemet. Då är det igen 

ECB som garanterar en marknad för statslånen. I praktiken är det alltså ECB som räddar alla, 

och detta är vad marknaden väntade sig då kapitalet allokerades. Denna händelseutveckling är

ett resultat av de omständigheter jag i denna avhandling framför, men den förutsågs även av 

marknaden, som prissatte tillgångar i förhållande till en mjuk valuta. ECB har alltså stort 

inflytande i bland annat den politiska utvecklingen i Italien. ECB har situationen till synes 

under kontroll och det igen håller politiska status quo orubbad (även om den allra senaste 

utvecklingen inom italienska politiken leder till skepticism mot euron och en missnöjd ECB). 

Som till exempel Lewis-Beck och Stegmaier säger:  “good times keep parties in office, bad 

times cast them out” (Lewis-Beck och Stegmaier 2000, 183). Naturligtvis förstår 

centralbankirerna detta, men de saknar trots det mod och styrka. De får marknaden att göra 

pengarna mjuka. Hårda pengar behövs för att tygla beteendet.

107Paschi: Banca Monte dei Paschi di Siena: En gammal italiensk stor bank med för tillfället förfallen balans.
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Vid det skedet då det finns mängder av opresterande tillgångar har centralbanken inget annat 

alternativ än att sänka räntan och börja med QE då de i allmänhet inte vill åtgärda problem i 

den storleksklassen som de idag är. Europa försökte manövrera mjuka 

betalningsförsummelser med en blandning av investeraransvar, skattebetalargaranti, och en 

låg ränta, vilket höll många tillgångar profitabla. Efter eurokrisen, emellertid, har 

centralbanken blivit mjukare, vilket förutsågs av marknaden som prissatte risk från första 

början lågt.

Nyligen avvisade Kuroda108 idén om att folk försöker få insikt i penningpolitik genom att 

tolka hans gester (Kuroda 2017). Detta är vad penningpolitiken blivit. Centralbankerna är allt 

som marknaden bryr sig om. Ursprungligen var det meningen att centralbankerna skulle driva 

penningpolitik i all tysthet, så att människorna skulle fortsätta bete sig som om guld var 

pengar. Ekonomin fungerar bäst då centralbanken är osynlig och människorna beter sig som 

om den inte fanns. Det här är orsaken till att hårda centralbanker behövs, framför allt med fiat.

Naturligtvis är marknaden medveten också om en stark centralbank, men med hårda pengar 

måste marknaden bete sig i enlighet med att valutan inte ger efter. Marknaden måste prissätta 

tillgångar enligt egen eftertanke och begrundelse.

Ett exempel på hur marknaden fungerar är krisen i Sydeuropa, där marknaden förstod att en 

kris behövs för att centralbankerna skall binda sig till alla tänkbara åtgärder (Draghis berömda

tal 2012 (Draghi 2012)). I praktiken betyder detta marknadsstöd. Detta missbrukas av flera 

länder, inklusive naturligtvis Sydeuropa, men också till exempel Frankrike och USA. Å andra 

sidan finns det fall där staten verkligen bjuder på en riskfri tillgång109 som basis för 

finanssystemet (Norge). 

Det finns alltså två alternativ: inflation eller betalningsförsummelser. Men en liten tankelek är 

möjlig: det kan vara möjligt att det finns ett tredje alternativ i Europa. Ifall valutan börjar ge 

efter kunde man ge all makt och inflytande över penningpolitiken till Bundesbank. Detta 

skulle ge euron trovärdighet samtidigt som krislikviditet kunde hålla hela systemet från att 

108Kuroda: Chef för BOJ.
109Riskfri tillgång: Riskfria tillgångar är egentligen bara centralbankdepositioner, kontanter (man behåller det 

nominella beloppet) och guld (om dock priset i olika valutor fluktuerar). Ofta talar man om skuldbrev av 
mycket hög kvalitet som riskfria. Till exempel Norska och Tyska statslån kallas ofta riskfria. Men man bör 
lägga märke till att norska kronan och euron inte nödvändigtvis är riskfria.
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kollapsa. Tanken är den att Bundesbank kunde lyckas balansera mellan dessa två utfall. Om 

denna tanke trovärdigt utgjorde alternativet man stöder sig på i en kris, så skulle marknaden 

troligtvis inte inflatera från första början även om man aldrig konkret vidtog en dylik drastisk 

åtgärd. Ett dylikt tillvägagångssätt skulle antagligen medföra marknadsdisciplin omedelbart, 

men i måttlig utsträckning. Problemet med detta tillvägagångssätt är att situationen är så svår 

att alla på marknaden kanske inte tror att ens Bundesbank skulle tillåta likvidering. Detta är 

enligt mig fel antagande. Bundesbank skulle tillåta likvidering om alternativet var kraftig 

inflation. Endast en stark centralbank kan garantera hårda pengar, men idag är endast 

Bundesbank stark nog för att vara dominerande och ge order till marknaden. Ingen annan 

centralbank är. Detta kan man argumentera för till exempel genom att studera pengarna i olika

länder. Endast Tyskland har en hårda pengars tradition, vilket alltså betyder att Bundesbank 

visat styrka.

Tyskland kan alltså tänkas ha en centralbank som utgav en hård valuta i årtionden. Den tyska 

ekonomin har vant sig vid att operera med hårda pengar. Därför allokeras kapitalet till projekt 

av hög kvalitet, dess output har hög kvalitet. Till exempel Sydeuropa å andra sidan har vant 

sig vid mjuka pengar och den fick en boom och krasch istället. De sista åren har både 

Tyskland och till exempel Spanien varit delaktiga i euron. Man kan fråga sig i vilketdera 

landet man tolkade penningregimen rätt. Var formade människorna pengarna i enlighet med 

centralbankens styrka? Är euron mjuk eller hård? Min tolkning är att traditionen fick tyskarna 

att göra pengarna hårda och spanjorerna mjuka. Här är igen ett argument mot statiska pengar. 

Till och med samma valuta kan ha olika former. Antagligen är även dollarn i USA mjukare än

i länder som dollariseras, men denna tanke kan inte bekräftas eftersom inga referenser 

gällande detta existerar och jag har inte kunskap om ekonomier som tagit dollarn i bruk 

istället för sin (bort vittrande) egna valuta.

Samtidigt har euron hårda element. Den fungerar i någon mån hårt till exempel Sydeuropa där

räntorna är högre än i norr. Men å andra sidan tillåter ECB inte likvidering. Så reagerar 

centralbankerna i allmänhet idag. Jag har uppfattningen att till exempel Bernanke befarade 

moral-hazard då han räddade Wall Street 2008, men beteendet ändrades till en attityd att 

allting lyckas långt innan. Bernanke försökte avvärja moral-hazard (Bernanke 2015), men 

marknaden visste om räddningsoperationen långt innan centralbankirerna ens förstod sig på 
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bostadsbubblan.

Vi kan ta ännu ett belysande exempel från dagens situation i Europa. Italien kan aldrig betala 

bort sin skuld utan investeraransvar, men ändå protesterar marknaden inte eftersom ECB tills 

vidare stöder dess marknad för statslån. Det slutliga utfallet kommer att bli antingen inflation 

eller betalningsförsummelser, men inte ens marknaden vet vilketdera alternativ kommer att bli

gällande. Marknaden följer tills vidare centralbanken som dels försöker garantera låg inflation

och dels hålla finanssystemet från att kollapsa. ECB balanserar mellan dessa två alternativ, 

och tills vidare har den haft förvånande framgång, vilket överraskade även mig. Nu under 

euron har vi faktiskt haft rätt stabil konsumentprisutveckling, men det är tillgångarna rör sig 

upp och ner. 

5.2.4 Inflationen i praktiken

Om vi som jag påstår är i en miljö av mjuka pengar, varför har vi då ingen inflation? För det 

första, även om CPI110 är rätt stabil finner man stigande prisnivåer i ett antal sektorer. Till 

exempel har bostadspriserna stegrat i många euro-länder och USA. Även aktie- och 

kreditpriserna är långt ovanför den nivå hårda pengar förutsätter. Ett annat exempel på hårda 

pengar är Tysklands bostadsmarknad där prisnivån hållits rätt konstant under de senaste 

årtiondena (även om priserna den senaste tiden stigit), och det är (endast) i Tyskland där 

marknaden gör pengarna hårda.

För det andra, om centralbankerna återgår till hårda pengar kommer starka deflatoriska 

krafter111 att ta över. Marknaden kanske anpassar sig till detta genom att hålla pengar istället 

för nyttigheter och inflationsäkra tillgångar, vilket kan iakttas genom att se på prisnivån på 

statsobligationer i länder som har låg riskprofil. Det är i själva verket möjligt att marknaden 

värderar både aktier och obligationer högt därför att inte ens marknaden vet vilket utfall som 

kommer att bli det slutliga. Marknaden är beredd på både inflation och 

110CPI: Consumer Price Index (Blanchard 2006, 31-33). Visar konsumentprisutvecklingen.
111Deflatorisk kraft: En händelseutveckling som driver mot deflation. Till exempel i Europa idag har vi starka 

deflatoriska krafter bidande under ytan. Kreditförluster och sjunkande priser på tillgångar i Europa håller på 
att bilda en spiral. De europeiska deflatoriska krafterna motverkas av ECB, som försöker åstadkomma 
inflation och högre priser på tillgångar. Det senare dock inofficiellt. Officiellt handlar alla centralbankens 
åtgärder om att nå inflationsmålet.
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betalningsförsummelser. Samtidigt är det dock ett faktum att dagens penningpolitik driver upp

priset på alla tillgångar.

För det tredje stiger inflationen nödvändigtvis inte linjärt. Vid något skede kan marknaden 

eventuellt abrupt höja CPI då centralbankerna vrider och vänder på sina valutor. Alltså är 

standardnationalekonomins idé om att vi har en trade-off mellan högre kostnadsnivå och 

utdragna recessioner (Blanchard 2006, 538), fel. Det finns inga jämviktstillstånd runtom vilka 

man kunde höja och sänka räntan och därigenom åstadkomma en förutsägbar respons 

(inflation) i ekonomin. Denna tanke får stöd av essäerna i (Ackerman et al. 2004) I denna 

avhandling anser man att den ekonomiska verkligheten är kaotisk. Inflationen är ett 

måttinstrument för centralbankens trovärdighet mer än något annat. Idag har centralbankerna 

inte förlorat sin trovärdighet ännu. Marknaden anser att deras CPI mål är trovärdiga, 

åtminstone tills vidare. Här syns skillnaden mellan standardnationalekonomin och den 

nietzscheanska tillvägagångssättet synnerligen klart. Man kan här fråga sig att om marknaden 

alltid tilltror centralbanken (det vill säga följer den även då pengarna är mjuka) så upphör 

distinktion mellan mjuka och hårda pengar. Men denna tankegång är felaktig. Vi har idag 

mjuka pengar men marknaden måste beakta även ett sådant alternativ att centralbanken blir 

hårdare än marknaden. Det är just denna problematik som leder till att centralbankerna har 

lyckats köpa tid och balansera mellan de två slutliga alternativen.

Förutom de tre poängen ovan finner man några poäng gällande endast euron: För det första är 

Bundesbank den enda centralbanken som är motiverad att hålla sig till en hård valuta, men 

den har mycket inflytande. För det andra, i Sydeuropa tillåts euron fungera i någon mån hårt. I

denna bemärkelse är dollarn svagare än euron, även om FED har under senaste tiden visat 

intresse för självbehärskning. Men poängen är att hårdhet är viktigare än till exempel en hög 

styrränta. FED är inte för tillfället hård. Marknaden reagerar inte starkt på räntehöjning som 

idag anses ett uttryck för hårdare penningpolitik. 

Ännu några ord om modeller och inflation i dagens kontext. Som redan kommit fram kan 

modeller inte existera i nietzscheansk nationalekonomi eftersom konkreta åtgärder är mindre 

viktiga än styrka. Modeller medför en tro i att man kan få en förutsägbar respons i och med en

åtgärd, fast det som egentligen bestämmer utfallet är styrka. En stark centralbank kan 
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bestämma räntan till vad som helst (rimligt) och ändå få den inflation den vill. Den låga 

inflationen i reservvalutor baserar sig på det faktum att centralbankerna inte har varit starka 

och att det kommer att formas betalningsförsummelser om man återgår till hårda pengar. 

Deflatoriska krafter bider sin tid under ytan. Detta är vad jag menar då jag talar om 

välsignelse för BOJ (och andra centralbanker likaså): de har fått möjligheten att sänka räntan 

och köpa tid utan att marknaden protesterat. Naturligtvis är detta en tjänst av marknaden som 

resulterar i svåra omständigheter senare. Imbalanserna blir större. Men det hjälper att många 

länder de facto inte ännu är i konkurs, även om denna stund närmar sig med 

standardnationalekonomernas råd: ju längre man väntar desto större blir skuldproblemet. Men 

till och med jag gjorde ett misstag: jag trodde inte att centralbankerna skulle kunna köpa så 

mycket tid som de nu gjort utan att marknaden började protestera och inflatera.

5.2.5 Räntan i praktiken

Hållbar tillväxt kommer aldrig att materialiseras med nollräntor (se till exempel von Mises 

(von Mises 1998, 550)) och euron kan inte göras hård utan en kris. Mario Draghi sade att 

sysselsättningen och arbetsplatserna är de viktigaste för jämlikhet (Draghi 2017a), men 

arbetsplatserna som skapas med nollräntor är inte permanenta. Som jag redan konstaterat är 

många projekt skapade under nollränta ohållbara, vilket betyder att arbetsplatserna som den 

skapar kommer att försvinna i och med högre räntor. Detta syns återigen hos von Mises (von 

Mises 1998, 550). Dylika utsagor som Draghi kom med bevittnar om intresse att bibehålla 

makt. Stimuleringen är den metod som garanterar centralbankirernas position allra längst, 

även om jag personligen är övertygad om att till exempel euro-projektet är hållbart på lång 

sikt endast om valutan görs hård. 

Märk väl att i dagens värld är pengarna mjuka och de kan tåla måttligt högre ränta utan 

korrektion. Enligt min uppfattning är det vinnaren i maktkampen som i sista hand bestämmer 

den ekonomiska utvecklingen. Här syns en kontrast till von Mises. För honom var guld 

pengar. Därför beskriver han ekonomiska vetenskapliga förklaringar som universella lagar 

utan att ta avstånd till dem ens då han beskriver fiat-pengars benägenhet till inflation (von 

Mises 1998, 565). Kanske detta beror på att han i praktiken kunde betrakta enbart guld. Fiat-

standard existerade inte på hans tid.
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Då vi för tillfället har nollräntor och tillgångar som de håller vid liv, hur återgår vi till hårda 

pengar? Till en början är det tillräckligt att centralbankirerna blir medvetna om denna 

problematik. Efter det borde marknaden korrigera av sig själv. Men trots dessa fakta utövas 

penningpolitik enligt principen att en sänkt räntenivå ger hållbar utveckling (Estrin och Marin 

2003) även om problemet uttryckligen är en för hög skuldsättning och opresterande lån i 

bankernas balans (Buttiglione et al. 2014). Ekonomin fungerar inte så att låga räntor ger 

hållbar utveckling.

Till sist en poäng om FED. Den har givit utlåtande att i nästa recession kommer räntan att bli 

negativ. Det är vad som behövs ifall man inte vill handskas med svaga tillgångar. En ständigt 

sjunkande räntenivå behövs för att hålla tillgångarna vid liv.

5.3 Modeller och deras implikationer med avseende på 
penningregimen

Under denna underrubrik sammanfattas en av de centrala frågorna i hela avhandlingen. Här 

följer några ord om modeller i förhållande till maktförhållanden. Man kan ge följande 

exempel: ifall en standardnationalekonom ville göra en spelteoretisk modell av 

maktförhållanden skulle han identifiera omständigheterna i denna situation och sedan visa hur

makten fördelas. Men problemet är att marknaden anpassar sitt beteende så att det inte följer 

modellen utan utfallen av denna modell. Marknaden anpassar sig till vad centralbankirerna 

tror på. Då märker ekonomen att modellen måste uppdateras i enlighet med marknadens nya 

beteende, men snart anpassar sig marknaden även till utfallen av denna nya modell. 

Maktförhållanden däremot existerar inte på ett rationellt plan. De är fundamentala egenskaper 

hos människan precis som instinkterna, vilka för Nietzsche föregår medvetet tänkande 

(Nietzsche 1997, §3). Poängen är att marknaden förstår att alla teorier är illusioner (i enlighet 

med hur tillämpning av Nietzsches metod förklarar detta) men den försöker förutspå det 

allmänna konsensuset i alla fall. Exempelvis kan man tänka på österrikisk teori och dagens 

marknadssituation. Marknaden vet att österrikisk teori är bara ett alster men ändå har den 

positioner till utfallen av detta teoriramverk. Ekonomen kan göra en ny godtycklig modell 

som beaktar dessa positioner, men marknaden är igen ett steg före. Då denna dynamik blir 
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medvetet förstådd existerar bara en kaotisk verklighet och maktrelationer. Den illusoriska 

nivån av modeller vittrar bort. Idag jagar hela världen alltså efter en illusion. Det finns en 

ontologisk skillnad mellan maktrelation och modell. Vidare, österrikisk teori är ett steg vidare 

från standardnationalekonomin. Standardnationalekonomin ger råd om stimulering (vilken 

enligt österrikisk teori medför skuldproblem) och marknaden anpassar sina positioner enligt 

den ett steg efterkommande österrikiska teorin: alltså till antingen inflation eller 

betalningsförsummelser som lösning till skuldproblemet. Vad skulle marknaden göra ifall 

centralbankerna tog österrikiska metoder i bruk? Det är svårt att svara på denna fråga. Precis 

så är människans beteende oberäkneligt. Det kunde bli likvidering eller en stabil, obubbelaktig

ekonomi lika väl. Idag är dock felinvesteringarna ett konkret problem, min gissning är att det i

dagens läge först skulle ett österrikiskt tillvägagångssätt medföra likvidering och sedan en 

stabil ekonomi eftersom detta är den österrikiska andan (vilken alltså förespråkar trovärdiga 

pengar), men poängen är att även den österrikiska teorin är en illusion. Det går inte att 

förutspå marknadens beteende om standardnationalekonomins modeller ersattes med 

österrikiska. 

Tanken att centralbankerna idag följer standardnationalekonomi och marknaden österrikisk är 

enligt mig ett faktum och marknaden kommer antingen att inflatera eller ge 

betalningsförsummelser, vilket redan framkommit tidigare. Men är dessa två alternativ 

uteslutande? Tänk om centralbanken på förhand bestämmer sig för vilket alternativ blir det 

slutliga så att marknaden kan anpassa sig till centralbankens respons till detta utfall. Också 

centralbankernas uppfattning om verkligheten påverkar utfallen som marknaden anser vara 

konsensuset. Situationen blir komplicerad och därför föredrar jag hårda pengar som tyglar 

marknaden redan på ett underliggande plan före man börjar med (illusoriska) spel. 

Vidare: tanken i denna sammanfattning är att tron på österrikisk teori medför annat beteende 

än tron på standardnationalekonomin. Ifall marknaden verkligen trodde på konsensus i 

standardnationalekonomi kunde stimuleringen i själva verket fungera i någon utsträckning. 

Men då blir problemet det att standardnationalekonomin är ganska orealistisk från första 

början och därför är det svårt att tänka sig omständigheter där marknaden verkligen trodde att 

alla tror på den. Märk väl att den relevanta kontrasten här inte gäller österrikisk teori utan en 

kaotisk verklighet. Marknaden begrundar inte vilket teoriramverk som är bättre utan den 
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förstår att verkligheten är kaotisk. Ökad skuldsättning är dessutom ett konkret problem även 

om standardnationalekonomin inte fäster avseende vid den. Men som vi sett kan 

skuldsättningen upprätthållas med centralbankstöd - det var centralbankerna som både 2008 

och 2010 gav riktning till krisen genom att först försöka visa hårdhet, så att marknaden 

tillfälligt förlorade tron på evigt stöd. För att standardnationalekonomin skulle fungera borde 

man alltså lura marknaden till en orealistisk tro, vilket är ytterst svårt. Österrikisk teori är 

mera konkret och närmare kaotiska verkligheten. Den anser att människans specifika beteende

är oberäkneligt och att guld fungerar bra som pengar. Österrikisk teori närmar sig kaotiskt 

beteende. Poängen är att standardnationalekonomin tror sig förklara människans beteende 

medan både österrikisk teori och den kaotiska utgångspunkten ger utrymme för oberäkneligt 

beteende inom ett vettigt ramverk: de förklarar bara omständigheterna där människan utöver 

sina naturliga anlag. Österriksik teori är enligt min uppfattning universellt sett bättre än 

standardnationalekonomin åtminstone i dagens kontext. Och hårda pengar har ju statiska 

element. Bubbelekonomin är ett uttryck för hur centralbankerna litar på 

standardnationalekonomin och marknaden på österrikisk teori.

Tanken att marknaden skulle tro på standardnationalekonomi istället för österrikisk teori är 

som sagt orealistisk. Skuldsättningen är konkret, trots att man kan tänka sig att i ett 

standardnationalekonomiskt perspektiv presterar svaga tillgångar bättre än under österrikisk 

teori. Med standardnationalekonomi är människorna inte lika omtänksamma hur de använder 

sina pengar eftersom det finns en tro delvis på inflation och delvis på tanken att centralbanken

alltid kan styra ekonomin till ett läge av full sysselsättning. Med standardnationalekonomi 

behöver man inte bry sig om dåliga tider eftersom de inte så gott som existerar. Det är alltså 

det allmänna konsensuset om ekonomisk teori som styr beteende.

Men är skuldsättning verkligen ett universellt problem eller känns den bara så då jag är 

indoktrinerad i österrikisk nationalekonomi? Denna fråga är ytterst svår. Kan man tänka sig 

situationer där skuldsättning inte är ett problem? Standardnationalekonomin förbiser denna 

problematik, men man kan fundera på frågan i alla fall. Först måste man naturligtvis anta en 

mjuk centralbank. Då kan svaga tillgångar prestera förvånansvärt länge, vilket nu i praktiken 

har kunnat iakttas. Men kan standardnationalekonomin fungera med stigande räntor så att 

likvidering undviks? Tron på att en tillgång är presterande kan faktiskt medföra att den hålls 
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likvid. Det finns otaliga exempel, välj egen favorit.

Problemet i denna tankegång är att tillgångarna hållits presterande med en ständigt sjunkande 

räntenivå. Detta är exakt den mekanism som österrikiska ekonomer beskriver. Men märk väl 

att denna uppfattning förutsätter ett förutbestämt mönster för hur människan beter sig, och den

kan man inte med säkerhet fastställa. Om konsensuset var att standardnationalekonomin är 

gällande så kan man undvika likvidering då räntorna stiger. Alltså är skuldsättning inte ett 

universellt problem eller fenomen utan känns bara så. Dessutom, som redan kommit fram, är 

det bara penningregimen som är universell. Men detta är en tankelek. I praktiken i dagens 

värld är skuldsättningen ett allvarligt problem, men detta kanske bara för att 

konsensusuppfattningen handlar om österrikisk teori.

Till sist en till tankelek från dessa utgångspunkter: om centralbankerna insåg att marknaden 

håller österrikiska positioner kan de då inte anpassa sig genom att visa vilket alternativ de 

väljer och sedan stöda marknaden i motsatt riktning. Denna tanke är i enlighet med idén att 

Bundesbank tog över och sedan utgav krislikviditet. Då skulle marknaden troligtvis anpassa 

sitt beteende till ett utfall mittemellan de två extrema. Aktieprisen skulle troligen sjunka och 

trygga obligationerna stiga men totalt kollaps skulle undvikas. Samtidigt skulle marknaden 

redan delvis ha anpassat sig till hårda pengar, vilket gjorde återgång till dem mindre 

smärtsam.

6 Slutsats

I denna avhandling har jag beskrivit Nietzsches vetenskapsfilosofi och givit en definition på 

pengarnas ontologi. Men istället för att definiera ett paradigm har jag gjort metoden explicit 

och förklarat hur pengar blir till på samma nivå som viljan till makt uttrycker sig. Pengar 

existerar redan innan man börjar göra annat vetenskapligt arbete inom nationalekonomin. 

Kanske därför förhåller man sig inom standardnationalekonomin till pengar som om de var 

givna utanför ifrån. Standardnationalekonomin gör inte ens ett försök till att definiera 

pengarnas ontologi.
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Poängen med Nietzsches metod är att man gör anspråk på sanning baserad på en själv. Jag har

studerat ekonomin i tio år nu som en mycket personlig process men har inte redogjort för 

denna i detalj här. Däremot har jag förklarat hur metoden och pengarnas ontologi bygger på 

föregående strukturer i förhållande till ekonomisk vetenskap. Till skillnad från att definiera ett

paradigm visade jag alltså hur alla ramverk som har sitt ursprung i Nietzsches metod 

egentligen är illusioner. Endast maktförhållanden existerar och då kan man inte säga annat än 

att pengar får skiftande form. Frågan blir då följande: kan man använda Nietzsches metod för 

att skapa nya nationalekonomiska paradigm då man är medveten om att alla paradigm är 

illusioner? Svaret är nej, men man kan fördjupa sin insikt i ekonomin genom studier i filosofi, 

existentialism och psykologi.

Jag har också undersökt hur ekonomin (pengarna i synnerhet) faktiskt formas där ute i 

verkligheten, samt det förhållande den har till både standard- och österrikisk nationalekonomi.

Jag avlade kandidatnivån i standardnationalekonomi men avbröt på magisternivå då jag blev 

övertygad om att den misstar sig redan på vetenskapsfilosofisk nivå. Efter det började jag söka

alternativ och hittade den österrikiska traditionen. Jag betraktar Ludwig von Mises som en 

auktoritet som beskrev en del av ekonomins funktioner, till exempel den bekväma sänkningen

och smärtsamma stegringen av räntenivån (von Mises 1998, 787 - 794). Jag blev intresserad 

av Nietzsche på grund av hans sällsynta skarpsynthet gällande människans beteende, se till 

exempel Bortom gott och ont i sin helhet (Nietzsche 1997)), och snart insåg jag att eftersom 

samhällsvetenskaperna i allmänhet och nationalekonomin i synnerhet har sina rötter i sociala 

sammanhang, är Nietzsche tillämpbar inom denna sfär. Jag har byggt upp en position där jag 

kan överblicka nationalekonomin utan att försöka bygga upp en uppfattning om detaljerna i 

alla modeller. Detta skulle förutsätta en livstid av bortslösad tid, och dessutom gör 

vetenskapsmännen redan detta arbete. Det viktiga är att förstå den världsuppfattning som 

standardnationalekonomin är byggd på.

Som jag visat är nationalekonomin en auktoritetdriven vetenskap där ekonomiska teorier 

godtyckligt definieras av filosofer. På en ytlig nivå kan dessa teorier bli självuppfyllande 

profetior, vilket är fallet med von Mises. Men vad är en sann beskrivning av ett ekonomiskt 

fenomen? Då tillräckligt många tror på någonting, blir detta något sanningen. Det finns inget 

paradoxalt i denna tankegång. Man kan tänka sig att detta problem är en anomali då jag 
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samtidigt påstår att penningregimen och resursallokeringen är universella. Men det finns en 

nyansskillnad mellan dessa. Penningregimen föregår andra nationalekonomiska teorier medan

resursallokeringen är ett österrikiskt fenomen. Ifall konsensus skulle medföra tro på till 

exempel standardnationalekonomi kunde dålig resursallokeringen vara hållbar. Som kommit 

fram tidigare kan svaga tillgångar prestera länge med standardnationalekonomi. 

Nietzsches utgångspunkt är starkare än den österrikiska. Jag har tolkat marknadens 

uppfattning i samtiden i österrikisk anda medan Nietzsches penningregim är universell. Alla 

ekonomiska fenomen är alltså sociala konstruktioner som kan ta vilken som helst form som 

man bara når konsensus i. Och utgångspunkten är alltid dess tankar som lyckas nå en 

auktoritetsposition. David Hume var den första som betraktade pengarna neutrala, och efter 

det har enorma mängder arbete lagts ner på att fördjupa denna tanke. Ekonomerna tror 

(indirekt) på Hume som en auktoritet och försöker fördjupa tanken inom den ram som han 

definierade.  

Poängen är att det inte finns fakta gällande nationalekonomi, förutom den nietzscheanska 

grunden. Detta är ett klart argument mot standardnationalekonomin som studerar pengar (och 

ekonomin i sin helhet) som en statisk entitet. Den missar helt det faktum att alla ekonomiska 

fenomen är otydliga. Standardnationalekonomin anser att både ekonomin och pengarna uppför

sig enligt statiska mönster, men de uppför sig inte så.

Pengarnas ontologi är än idag ett mysterium, även om denna avhandling förklarar många 

aspekter av den. Standardnationalekonomin har misslyckats i att finna en lösning på denna 

gåta. Den österrikiska nationalekonomin är bättre men saknar ändå känsla för alla dimensioner

av detta viktiga fenomen som styr oss i våra liv. Trots att pengarna är det kanske viktigaste 

fenomen inom nationalekonomin är det sällsynt att filosofer försöker förklara det. I min 

mening finns det två viktiga aspekter: för det första kan pengarna manifestera sig i mjukt eller 

hårt format, för det andra formas pengarna enligt det vad marknaden tror att är den allmänt 

accepterade riktiga beskrivningen av den ekonomiska sfären, även om marknaden ofta förstår 

att dessa beskrivningar är bara illusioner. Denna andra aspekt vittrar sönder så snart den 

kaotiska naturen hos samhällsvetenskaperna i allmänhet och nationalekonomin i synnerhet är 

grundligt förstådd.
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Idag är Nietzsches maktförhållanden kanske inte helt medvetet förstådda, men den kaotiska 

sfären kring ekonomin är åtminstone till viss mån förstådd. Med andra ord anpassar 

människorna sitt beteende, och då detta förstås, då är maktrelationer allt som kvarstår.

Även om varje ekonomiskt fenomen är en social konstruktion och kan ta vilken form som 

helst, och därför kan inget anses oföränderligt, är det onekligen ett faktum att i dagens 

situation, med dagens centralbankirer och dagens konsensusnationalekonomi konstruerar 

människorna fenomenet pengar i mjuk form. Med dagens nationalekonomi och dagens 

förståelse på marknaden är några österrikiska modeller hållbara. Med en rent nietzscheansk 

synvinkel är modellerna onödiga. Då finns bara maktförhållanden och endast hårda och mjuka

pengar existerar. De föregår som sagt annat teoretiskt arbete.

Det är viktigt att förstå att en av de, och kanske allra mest viktiga, underliggande mekanism 

inom nationalekonomin är kognitionen djupt inne i människan. Där bildas alla ekonomiska 

fenomen – också de som överstiger människan (till exempel pengar). I denna avhandling 

beskrivs de synliga aspekterna av beteendet. I framtiden vill jag beskriva vad som sker inne i 

människans sinne. Jag vill jämföra den existentiella människan med homo economicus.

Ett tema som handlar om detta kan nämnas redan här: dagens centralbankirer påstår sig vara 

bundna av sitt mandat och menar att de utövar penningpolitik i intresse för allmänhetens 

bästa. Detta är ett mycket tydligt fall av inverterade värden, vilka Nietzsche så hängivet 

behandlar. Som jag visat i denna avhandling är pengarna den ultimata formen av makt, 

mycket viktigare än den politiska makten. Pengar får andra att göra vad man vill. Men 

centralbankirerna har idag förlorat sin makt och sitt inflytande till marknaden, som inte lyder 

centralbankirernas kommando. Marknaden förstår sitt beteende, den vill ha makt. Jag är 

övertygad om att centralbankirerna genuint tror på att de betjänar allmänhetens intresse. Som 

redan kommit fram är jag övertygad om att allmänheten betjänades bäst genom att pengarna 

var hårda.

I denna avhandling har jag utgått ifrån att marknaden har ett verkligt liv för sig och 

kännetecknas av stark vilja. Marknaden har överstigit de enskilda aktörerna precis som pengar
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blir ett verkligt fenomen som överstiger människornas kognition. Marknadens ontologi 

förutsätter ingående undersökningar och är ytterligare ett tema jag gärna begrundar i 

framtiden.

7 Referenser

Ackerman, F., Nadal, A., Benetti, C., Gallagher, K.P och Salas, C (2004): The Flawed 

Foundations of General Equilibrium – Critical Essays on Economic Theory. London/New 

York: Routledge 

Anderson, L. R (2017): Friedrich Nietzsche. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/ (Hämtad 14.9.2018)

Babich, Babette (1994): Nietzsche's Philosophy of Science Reflecting Science on the Ground 

of Art and Life. Albany: State University of New York Press

Bagus P. och Howden D. (2009): The Federal Reserve and Eurosystem's balance sheet 

Policies During the Financial Crisis: a Comparative Analysis. Romanian Economic and 

Business Review 4 (3): 165-185.

Berg N. och Gigerenzer G. (2010): As-if Behavioral Economics: Neoclassical Economics in 

Disguise?. History of Economics Ideas 18 (1): 133-166

Bernanke (2015): Full CNBC Transcript: Former Federal Reserve Chairman Ben Bernanke 

Speaks with CNBC’s “Squawk Box” Today. CNBC. 5.10.2015. 

https://www.cnbc.com/2015/10/05/full-cnbc-transcript-former-federal-reserve-  chairman-ben-

bernanke-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html. (Hämtad 10.8.2018)

Blanchard, O. (2006): Macroeconomics. fjärde uppl. Pearson: Prentice Hall

Bordo, M (2008): An Historical Perspective on the Crisis of 2007-2008. Working Paper 

14569, National Bureau of Economic Research: Cambridge

66

https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/
https://www.cnbc.com/2015/10/05/full-cnbc-transcript-former-federal-reserve-chairman-ben-bernanke-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html
https://www.cnbc.com/2015/10/05/full-cnbc-transcript-former-federal-reserve-chairman-ben-bernanke-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html
https://www.cnbc.com/2015/10/05/full-cnbc-transcript-former-federal-reserve-chairman-ben-bernanke-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html


Bullard (2014): Bullard Says Fed Should Consider Delay in Ending QE. Bloomberg. 

16.10.2014. https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-16/bullard-says-fed-  should-

consider-delay-in-ending-qe (Hämtad 10.8.2018)

Burnham, Douglas (2007): Reading Nietzsche : an analysis of Beyond good and evil. 

Stocksfield, England : Acumen

Buttiglione L., Lane P. R., Reichlin L. och Reinhart V. (2014): Develeraging? What  

Develeraging? Geneva Reports on the World Economy 16, International Center for Monetary 

and Banking Studies (ICMB): Geneva, Switzerland

Draghi (2017a): Draghi Defends ECB Stimulus Saying Jobs Matter Most for Equality. 

Bloomberg. 27.6.2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-26/draghi-

defends-ecb-stimulus-saying-jobs-matter-most-for-equality (Hämtad 9.8.2018)

Draghi (2017b): Draghi Urges Open-Minded Central Banking as Economy Changes. 

Bloomberg.  23.8.2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/draghi-says-

central-banks-must-be-open-minded-to-meet-challenges. (Hämtad 9.8.2017)

Draghi (2018a): ECB's Draghi says bank could extend QE if warranted. Marketwatch. 

19.6.2018. https://www.marketwatch.com/story/ecbs-draghi-says-bank-could-extend-qe-if-

warranted-2018-06-19. (Hämtad 10.8.2018)

Draghi (2018b): Draghi Urges New Euro-Zone Fiscal Tool to Keep Economy Stable. 

Bloomberg 19.9.2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/draghi-urges-

new-euro-zone-fiscal-tool-to-keep-economy-stable?srnd=premium-europe. (Hämtad 

19.9.2018)

Draghi (2012): Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the 

Global Investment Conference in London 26 July 2012. European Central Bank. 26.7.2012. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html. (Hämtad 10.8.2018)

67

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/draghi-urges-new-euro-zone-fiscal-tool-to-keep-economy-stable?srnd=premium-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/draghi-urges-new-euro-zone-fiscal-tool-to-keep-economy-stable?srnd=premium-europe
https://www.marketwatch.com/story/ecbs-draghi-says-bank-could-extend-qe-if-warranted-2018-06-19
https://www.marketwatch.com/story/ecbs-draghi-says-bank-could-extend-qe-if-warranted-2018-06-19
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/draghi-says-central-banks-must-be-open-minded-to-meet-challenges
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/draghi-says-central-banks-must-be-open-minded-to-meet-challenges
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-26/draghi-defends-ecb-stimulus-saying-jobs-matter-most-for-equality
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-26/draghi-defends-ecb-stimulus-saying-jobs-matter-most-for-equality
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-16/bullard-says-fed-should-consider-delay-in-ending-qe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-16/bullard-says-fed-should-consider-delay-in-ending-qe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-16/bullard-says-fed-should-consider-delay-in-ending-qe


Estrin S. och Marin, A. (2003): Essential Readings in Economics. Palgrave, USA

Feyerabend, P. K. (1988): Against method. London, New York: Verso

Haan, J. De (2013): Democracy, Elections and Government Budget Deficits. German 

Economic Review 15 (1): 131–142

Heidegger, M. (1981a): Varat och tiden del 1. Lund: Doxa.

Heidegger, M. (1981b). Varat och tiden del 2. Lund: Doxa.

Hicks, J. R. (1985): Methods of dynamic economics. Oxford: Clarendon Press.

Institute for New Economic Thinking (2018): Institute for New Economic Thinking 

https://www.ineteconomics.org, (hämtad 30.7.2018)

Keynes, J. M. (1970): The general theory of employment interest and money. London: 

Macmillan

Keynes, J. M. (1994): Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar MediaPrint Ab, 

Uddevalla

Kirman, A. (2010): The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory. CESifo Economic 

Studies 56 (4): 498-535

Kuroda (2017): BOJ Kuroda laughs off face-watchers trying to predict policy changes. 

Reuters. 31.10.2017. https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-ai/boj-kuroda-

laughs-off-face-watchers-trying-to-predict-policy-changes-idUSKBN1D0123. (Hämtad 

10.8.2018)

Lepinay, Vincent-Antonin (2007): Decoding Finance: Articulation and Liquidity around a 

68

https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-ai/boj-kuroda-laughs-off-face-watchers-trying-to-predict-policy-changes-idUSKBN1D0123
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-ai/boj-kuroda-laughs-off-face-watchers-trying-to-predict-policy-changes-idUSKBN1D0123
https://www.ineteconomics.org/


Trading Room. I Mackenzie, D., Muniesa, F. och Siu L. (red.). Do economists make markets?

On the performativity of economics. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 87 – 127

Lewis-Beck, M. S. och Stegmaier, M. (2000): Economic determinants of electoral outcomes. 

Political Science 3 (1): 183 – 219

Little, D. (2005): Philosophy of Economics. I Sarkar, S. och  Pfeifer, J. (red.) The Philosophy 

of Science An Encyclopedia. London: Routledge

MacKenzie, D., Muniesa, F. och Siu, L. (2007): Do economists make markets?: On the 

performativity of economics. Princeton (N.J.): Princeton University Press

Menger C. (2009): The Origins of Money. Alabama, USA: Ludwig von Mises Institute

Merton, Robert K. (1957): Social Theory and Social Structure. London: Free Press

Mirowski, P. (1988): Against mechanism: Protecting economics from science. Totowa, N.J.: 

Rowman & Littlefield

Mirowski, P. (2013): Never let a serious crisis go to waste: How neoliberalism survived the 

financial meltdown. London: Verso.

von Mises, L. (1963): Human Action: a Treatise of Economics. New Haven : Yale University 

Press

von Mises, L. (1998): Human Action: a Treatise of Economics. Alabama, USA: Ludwig von 

Mises Institute 

Morgan, Mary S. (2012): Nature’s Experiments and Natural Experiments in the Social 

Sciences. Philosophy of the Social Sciences 43 (3): 341–357

Nietzsche, F. W. (1974): The Gay Science. New York: Vintage

69



Nietzsche, F. W. (1997): Beyond good and evil: Prelude to a philosophy of the future. 

Mineola, NY: Dover

Obstfeld, M., Shambaugh, J. C. och Taylor, A. M. (2009): Financial Instability, Reserves, and 

Central Bank Swap Lines in the Panic of 2008. American Economic Review: Papers & 

Proceedings 2009 99 (2): 480–486

Roe, Brian E. och Just, David R. (2009): Internal and External Validity in Economics 

Research: Tradeoffs Between Experiments, Field Experiments, Natural Experiments, and 

Field Data. American Journal of Agricultural Economics 91 (5): 1266 – 1271

Rose A. K. och Spiegel M. M. (2012): Cross-country causes and consequences of the 2008 

crisis: Early warning. Japan and the World Economy 24 (1): 1 – 16

Smith Y. (2010): Econned : how unenlighttened self interest undermined democracy and 

corrupted capitalism. New York: Palgrave

Sorensen P. B. och Whitta-Jacobsen H. J. (2010): Introducing Advanced Macroeconomics 

Growth and Business Cycles. New York: McGraw-Hill

Trichet, J. (2010): Jean-Claude Trichet: An anchor of stability and confidence. Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. 26.3.2010. https://www.bis.org/review/r100401a.pdf. 

Varian, H. R. (2006): Intermediate Microeconomics. London, New York: W. W. Norton & 

Company

Walsh, C. E. (2010): Monetary theory and policy. Cambridge: MA: MIT Press.

70

https://www.bis.org/review/r100401a.pdf

	1 Inledning
	2 Diskussion om samhällsvetenskapernas traditionella metoder
	3 Nietzsches epistemologi och vetenskapliga metod
	3.1 Epistemologi
	3.2 Nietzsches vetenskapliga metod
	3.2.1 Vetenskapens emancipation från filosofin
	3.2.2 Vetenskapsmannens karaktär och filosofens utveckling
	3.2.2.1 Vetenskapsmannens karaktär
	3.2.2.2 Filosofens utveckling
	3.2.2.3 Filosofens karaktär

	3.2.3 Den vetenskapliga metoden
	3.2.3.1 Vetenskapsmannen som filosofens verktyg
	3.2.3.2 Skepticismen som verktyg
	3.2.3.3 Erfarenhet som verktyg, författarstilen som exempel



	4 Kritik
	4.1 Kritik 1: en del teorier avbildar verkligheten bättre än andra
	4.2 Kritik 2: Människans beteende uppvisar lagbundenheter

	5 Bruk av Nietzsches metod: den vetenskapliga beskrivningen av fenomenet pengar
	5.1 Penningregimen i teorin
	5.1.1 Definitionerna (mjuka och hårda pengar)
	5.1.2 Kort och lång sikt
	5.1.3 Maktkampen
	5.1.4 Guld
	5.1.5 Moral-hazard
	5.1.6 Räntan och inflationen
	5.1.7 Sammanfattning

	5.2 Penningregimen i praktiken
	5.2.1 Kraschen 2008
	5.2.2 Valutorna (euron) i praktiken
	5.2.3 Hur oberoende dagens centralbanker är
	5.2.4 Inflationen i praktiken
	5.2.5 Räntan i praktiken

	5.3 Modeller och deras implikationer med avseende på penningregimen

	6 Slutsats
	7 Referenser

