
8:e fundamentet

8:e fundamentet: Girighet som samhällsideal eller konsten att som kapitalistiskt fokuserad 
entreprenör göra så många optimerade engångsvinster som möjligt. 
Centralbanksekonomi/kapitalism/nyliberalism uppfostrar människor att girighet är något smart och 
naturligt, ja som en naturlag, som gör den egna personen och samhället väl, även om det råkar ske 
på andras, samhällets och den/de svagas och obegåvades bekostnad. 

Tälja guld med fickkniv-fasen
Den smarte lär sig att man får erkännandet eller rangen av att bedriva en effektiv och 
vinstoptimerad verksamhet när:

1) endast precis så mycket varor och tjänster produceras så priserna hålls uppe och helst skall 
stiga. Efterfrågan är då högre än utbudet.

2) Samtidigt som 1) uppfylls skall man se till att i så hög grad som möjligt lägga risken på 
köparen. Vilket innebär att om det finns lån mot ränta med i bilden för produktion av 
varan/tjänsten skall såväl amorteringar som ränteinbetalningar läggas över att skötas av 
köparen. Förfarandet kallas vinstoptimerad engångsvinst eller konsten att tälja guld med 
fickkniv. Producenten av varan/tjänsten blir förhållandevis snabbt fri att ta ett nytt lån mot 
ränta och starta en nya cykel av vinstoptimerad engångsvinst. Det är här som de stora 
vinstpengarna finns att hämta eftersom köparen blir den som sitter med Svarte Petter. Helst 
utan att köparen skall förstå den saken. Bostadsmarknaden är ett exempel på vinstoptimerad 
engångsvinst. Hela kedjan, byggråvaror från naturen - byggmaterialtillverkare – banker som 
lånar ut investeringskapital mot ränta – förvärvande av markrätter – byggprocesserna 
(bostadsutvecklare, byggbolag, allmännytta, privatvärdar) – bostadsrätts-”ägarna”, 
bostadsrättsföreningarna/ hyresgästerna i hyreslägenheterna, bygger på att sista ledet 
bostadsrätts-”ägarna”, bostadsrättsföreningarna/ hyresgästerna i hyreslägenheterna skall vara 
den samhällspart som långsiktigt blir sittande med risken, samtidigt som de optimerade 
engångsvinsterna i varje led i kedjan tillfaller entreprenörerna i respektive länk. Eftersom 
målet är så stor vinst som möjligt i varje enskilt led i kedjan ökar priserna successivt och blir 
till slut så högt som möjligt i slutledet. Lägg noga märke till att i varje led lär sig 
entreprenören att inte bli sittande med lån som skall amorteras under lång tid eftersom de 
optimerade engångsvinsterna cykliskt gång på gång betalar igen tagna lån mot ränta 
förhållandevis snabbt. Bankerna har å sin sida inga kostnader för tillverkning av pengar utan 
ägnar sig åt affärsprincip att råvaran pengar är gratis endast för bankväsendet men inte för 
det övriga samhället. Bankernas råvara tillverkas i samma ögonblick som lån beviljas. När 
råvaran pengar återbetalas till bankerna ”makuleras” återbetalningspengarna och en ny 
tillverkningscykel inleds i beviljande av nytt lån mot ränta. Det vill säga en samtidighet av 
penningförfalskning, juridiska kontraktsbrott och penningtvätt eftersom det inte finns någon 
lag som tillåter banker (privata företagare) att ha egna penningtillverkande maskiner och 
sedan kalla den producerade varan för sina egna pengar för att kunna lånas ut och krävas 
tillbaka (se analys i nya del I av trilogin). Bankerna brukar motivera sina höga vinster med 
att man som affärsidé inte bedriver välgörenhet. Det får andra ägna sig åt.

Förlorarna är de som kapitalismens arkitekter utsett till Svarte Petter i samhället. Det vill 
säga helt vanliga människor som befinner sig i kedjans sista led. Människor som ofta är helt 
ovetande/okunniga om hur listigt de blir lurade av smarta entreprenörer i kedjan fram till 
sista länken (folket). Entreprenörer (ej alla entreprenörer) som drivs av girighet att bli rika 
därför att de ännu inte genomskådat att girighet är bara en illusion eftersom alla mycket lätt 
kan bli ekonomiskt oberoende i ett samhälle om bara genuin människovänlighet inom ramen 



för väl fungerande monetärt finansierad ekonomi införs. Förlorare är samhällets behov sett 
i stort eftersom entreprenörerna i kedjan (gäller inte alla entreprenörer) struntar i helhetssyn 
genom att uteslutande se till sitt eget bästa även om det så sker på helhetens bekostnad. 
Samhällets behov i stort, i fallet bostadsmarknaden, är exempelvis företags behov av 
bostäder till personal med förhållandevis svag ekonomi i starkt expansiva regioner. Bostäder 
till människor med akut bostadsbehov och för dem i en svår social situation, samtidigt som 
en stor andel av befolkningen behöver bostäder och inte tillnärmelsevis har de ekonomiska 
resurser som behövs för köpa bostadsrätter och hyresrätter i segmentet där optimerad 
engångsvinstoptimering pågår och entreprenörer täljer guld med fickkniv i en 
marknadscykels första fas.  Förlorare är alla de människor som mår dåligt därför att de går 
omkring i ovisshet och oro över sin livssituation samtidigt som de hetsas med extremt korta 
beslutstider när de väl kanske får chansen att köpa en lägenhet eller skall ta ställning till en 
hyreslägenhet och kolla upp området om det är så lugnt och trivsamt som de hoppas osv. I 
marknadscykelns första fas då kedjans alla länkar utom den sista täljer guld med fickkniv är 
marknaden skållhet och Svarte Petter är som en skållad råtta i sitt ekorrhjul genom all den 
stress som råder. Vinnarna då? Ja, de som är drivna i kapitalismens spel och är tillräckligt 
hänsynslösa och kapitalstarka kan göra sig en bra hacka genom utstuderad fräck och intensiv 
spekulation. Absolut går det att tjäna pengar för den som så väljer med till vilket pris för alla 
de som inte är experter i kapitalismens rävspel och då i motsvarande grad lätt eller mycket 
lätt kommer att bli lättlurade offer. Och lägg noga märke till att allt det här sker med de 
invigda politikernas och deras delar av statens goda minne eftersom, inom dessa politiker, 
genom den internationella frimurarorden, är styrda som lydiga nickerdockor och lakejer att 
verkställa de hemliga beslut som ligger till grund för statens samarbete med bankväsendet 
och utformande av olika entreprenörskedjor och entreprenörs-strategier som hela tiden utser 
folket i nationerna till Svarte Petter därför att det är kul och ett led i älsklingsleken som är 
att älska makt och ägande för maktens och ägandets egen skull (se ingående analys i nya del 
I och II av trilogin). 

Finslipning av engångsvinst-optimeringen
För att tjäna ännu mer pengar på intet ont anande bostadsrättsköpare och hyreslägenhetsboenden 
genomför den smarte (läs: hänsynslöse kapitalistiska entreprenören följande åtgärder):

1. Tillämpande av sälj-grisen-i-säcken-strategin: Ju ”dummare” (läs: okunnigare 
köpare/hyrare) är ju lättare är det att lura dem. För lura dem det är precis vad det handlar 
om! För att sålunda sälja ”ruttna konserver med mördande reklam” så bygger 
bostadsutvecklaren byggherren/byggbolaget/allmännyttan (observera att det inte gäller alla 
bostadsutvecklar, alla byggherrar/byggbolag/allmännyttor, men det gäller en del av dem) sin 
produktion medvetet så husen ser snugga, fräscha och propra ut. Att husen verkar vara av en 
till synes god eller mycket god kvalité i första anblicken. Sedan håller den slipade 
entreprenören som står för bedrägeriet tummarna för att det inte skall dyka upp kunniga 
köpare som börjar ställa besvärande frågor. Som köpare får du alltså inte reda på i 
försäljningsbladet att tak fasad och eventuellt husets grundarbeten är så undermåligt utförda 
att livslängden på utfört arbete kapats med ca 50 procent. Det innebär att redan efter ca 20 
år, i stället för normalt sett 40 till 50 år, kommer det att bli dags för mycket dyrbara tak fasad 
och eventuellt husets grund som behöver bytas ut, förstärkas, renoveras o.s.v. Vi talar då om 
åtskilliga miljoner i helt onödiga material och arbetskostnader som läggs på intet ont anande 
bostadsrättsinnehavare/bostadsrättsföreningar och hyresgäster kombinerat med allt obehag 
det är att under kanske upp till ända ett års tid få fönster skymda av byggplats och så var det 
adjöss med den utsikten, kombinerat med allt byggarbete, betongborrar, borrar, byggarnas 
skränande transistorradior och allt som ingår i bullormattor under renoveringstiden. Lägg till 
detta markant ökade inbrottsrisken eftersom byggställningar är gyllene tider för fräcka 



inbrottstjuvar som smyger upp på nätterna och rekar och planerar snabba inbrott med linor 
som snabbt hissar ner stöldgods i korgar. Hur många av er köpare installerar larm för 
glaskross på era fönsterrutor om ni inte bor i bottenvåningen? Troligtvis inte särskilt många 
när man under 20 års tid varit van vid att allt är lugn och frid. De här små detaljerna vet 
förslagna inbrotttjuvar om som Amen i kyrkan. Idag finns det mycket raffinerad 
inbrottsutrustning som inte ger ifrån sig särskilt mycket ljud eller inget ljud alls och så 
vaknar du på morgonen till en chock...

2. Forts... tillämpande av sälj-grisen-i-säcken-strategin: Som lök på laxen i slarvigt utfört 
bygge informerar bostadsutvecklaren/byggherren/byggbolaget/allmännyttan inte om att det 
även invändigt är byggt med slarv. Man berättar inte att eftersom det var billigt att hyra 
mediokra byggare från andra länder som arbetade svart via underentreprenörer så blev det 
lite si och så med kvalitén i utfört bygge. Badrum där fukt kommer att tränga genom väggen 
på bara kort tid. Fellutande badrumsgolv så det blir små sjöar och stor halkfara i stället för 
att vatten snabbt skall rinna ut genom golvbrunnen. Sedan övertalas du att köpa dyrbara 
allriskförsäkringar som har finstilta villkor som gör din försäkring värdelös därför att du inte 
anlitade en skadeutvärderare/skadereglerare i stället för försäkringssäljare att inspektera 
badrummet inför försäkringskontraktets påskrivande. Du får alltså inte ut på 
hemförsäkringen därför att du inte uppfyller ett eller flera finstilta villkor som 
skaderutvärderaren är expert på att leta upp och ha kunskap om och kunna berätta ingående 
om. Det är nämligen vederbörandes jobb att vara noggrann och inte slarva! Naturligtvis 
upplyser inte heller försäkringsbolaget dig om de är ”små” detaljerna när du tecknar 
försäkringen. Lyssna på P1:s Plånboken och lär är mitt tips, ärade läsare. Lister och trösklar 
som blev amatörmässigt utförda är en ytterligare variant på hur du kan bli lurad av slarviga 
byggare. Ateraljer som därför kommer att gå sönder på i förtid, långt innan den normala 
livslängden vid ett väl utfört bygge. Lägg till detta att byggaren säljrepresentant vid 
visningstillfället inte berättar/berättade att det mycket dyrbara stambytet kommer att behöva 
göras redan efter ca 20 år i stället för efter 40 till 50 år som karaktäriserar ett väl byggt hus. 
Sedan är det ännu en liten pikant detalj som garanterat kommer att kosta mycket pengar. 
Den som byggde ”glömde” att bygga ett särskilt rörvalv där alla ledningar skall gå. I stället, 
för att få allt mycket billigare, lade man slarvigt in både vatten och elledningar rakt ner i 
cementen eller ovanför cementen under parketten i vardagsrummet, under linoleummattorna 
i köket och sovrummen o.s.v. Tror du som bostadsrättsinnehavare/boende i hyreslägenhet att 
det är billigt att riva upp ett parkettgolv för att laga ett litet elavbrott i en elledning? Återigen 
allt omaket att flytta undan möbler och prylar och ha hantverkare i bostaden och kanske 
någon måste vara hemma för att vakta att saker inte får egna fötter o.s.v. Känns dig lurad, 
ärade vän. Jag talar om entreprenörer som satt i system att få dig att köpa grisen i säcken och 
vilka konsekvenser det får.

3. Forts... tillämpande av sälj-grisen-i-säcken-strategin: Som om det inte räckte med eländet i 
de första två punkterna kommer här lite ”bonus”. Känn dig hedrad! Om byggaren bara är 
tillräckligt fräck, förslagen och utan samvete (etik och moral) så brukar även följande 
bedrägeri-variant användas. Att bygga ett hus tar ca 10 år från första utkastet till 
nyckelfärdigt. Under den tiden tillsätts så tidigt som möjligt en interimsstyrelse med sin 
interimsbostadsförening om det gäller planerade bostadsrätter. Intermimsstyrelsen får i 
uppdrag att i så lugn och ro som möjligt så det blir så gott utfört arbete som möjligt att 
upprätta hemliga kontrakt om detaljer i den färdiga bostadsrättsföreningen. Exempelvis kan 
skriva in en klausul där marken som bostadsrättshuset står på skall säljas efter två år till ett 
skambud om kanske 10 procent av det verkliga värdet till byggaren eller någon annan 
byggare eller entreprenör som kan tjäna stora pengar på marken. Om inte 
bostadsrättsföreningen säljer kommer de att drabbas med vite om så och så många miljoner 
för att de gör ett kontraktsbrott. Man kan också sälja taket så att en ny byggare plötsligt 



kommer att dyka upp om säg tre år och börja bygga ytterligare 2 till 5 våningar i huset. 
Naturligtvis är stommar i huset förberedda för detta så de som bor i huset inte tvingas flytta 
under byggtiden. Eller så är det en klantig entreprenör som försöker gå runt och hotfullt 
försöker övertala hyresgästerna att mot en sketen ekonomisk kompensationflytta iväg till 
annat boende under den mycket omfattande ombyggnadstiden då bärande betong och 
stålkonstruktioner i husets stomme måste förstärkas för att kunna lägga på de extra 
våningarna. En annan variant är att den mysiga lilla gräsplätten och/eller garageplatserna 
utanför som andades kvalité förbarnen och att avslappnat kunna träffa varandra på en fika 
och en gårdsfest helt kommer att försvinna efter säg 2 till 3 år därför att marken är redan är 
såld av till en entreprenör som skall bygga ett hus till på marken med allt vad det innebär i 
elände och oländighet för de boende i sitt tämligen nyinflyttade hus. Alla de här ”små” 
bivillkoren som kommer att ställa till med ett helvete i bostadsrättsföreningen förhandlas 
alltså fram av en intermimsstyrelse som ofta är personal hos bostadsutvecklaren eller vad för 
typ av bostadbyggare det handlar om i det aktuell fallet. Det vill säga du och bror med vd:n 
och så där samtidigt som allt skrivs in i ett hemligt underskrivet kontrakt som den bliviande 
egentliga bostadsrättsföreningens styrelse av verkligt boende i huset inte får reda på när de 
köper sina bostadsrätter. Man informerar inte ens om att det under så och så många år 
funnits en hemlig interimsstyrelse som haft allt möjligt fuffens för sig som sedan läggs som 
en börda på de verkligt boendes axlar. Hur kul tror du det är att som boende plötsligt få reda 
på sådan här detaljer samtidigt som bostadsutvecklaren har lagen på sin sida att man inte 
behövde informera. Som en extra liten ”smakretare” ser bostadsutvecklaren till att 
interimsstyrelse har 51 procents röstmajoritet under de första ett till två åren som den 
verkliga bostadsrättsföreningens styrelse börjar sitt arbete med att förvalta huset. Det 
innebär att du som bostadsrättsinnehavare är helt i händerna på empatilösa smarta 
hänsynslösa bostadsutvecklare med sin intermimsstyrelse. Och regeringen vad gör de? Jo, 
de spelar med som om allt är i sin ordning. Det vill säga de utreder och gör ingenting därför 
att så här ser den hemliga planen ut mellan invigda politiker som beslutar hur samhället skall 
omstöpas i enlighet med nyliberalism och förslagen högintelligent kapitalism där folket skall 
bli sittande med Svarte Petter. Det här fortsätter så långe media inte fattar vad som pågår. Så 
länge som radions dagen eko, DN, Di och SvD inte gör någon besvärande undersökande 
journalistik av lurendrejeriet i ”Vilda Västern-fasonerna” där 
bostadsrättsbostadsrättsföreningar med sina medlemmar förklaras som rättslösa i ett i fler 
och fler delar ruttet människovänligt och företagsovänligt samhälle.  När väl skandalen 
kommer har bostadsutvecklaren i tid sett till att överföra ekonomiska tillgångar till säkra 
konton som inte kommer att beröras vid en konkurs. Sedan, på ibland bara någon eller några 
veckor så går bostadsutvecklaren i konkurs (KK). Därmed försvinner den juridiska 
möjligheten att ställa vederbörande inför rätta eftersom vederbörande inte längre existerar i 
enligt med KK-förfarandet. Smart va! Och där står Svart Petter och svär och är förbannad 
samtidigt som staten är tyst som en liten mus så långe undersökande journalistik inte står 
och stampar utanför dörren till Rosenbad. Börjar du förstå nu att det är ett i delar ruttet 
samhälle vi lever i när sådant här tillåts få pågår utan att ens Sveriges regering reagerar i tid 
när de fick material och till och med utredde och sedan valde att inte bry sig som om allt är i 
sin ordning. Min förslag är att ni som är drabbade, och då talar jag inte bara om 
bostadsmarknaden, utom om hundratals marknader i vårt samhälle som var och en uppvisar 
sin speciella variant av optimimerade engångsvinst-förfaranden, ser till att det börjar 
genomföras stora offentliga utredningar som på djupet och förutsättningslöst tar reda på vad 
som egentligen pågår i samhället och vilka av våra politiker som är invigda. Hur dessa stora 
offentliga utredningar föreslår gå till går jag igenom i detalj i nya del II av trilogin. Som 
matematiker vet jag nämligen att regeringstillsatta utredningar är i princip värdelösa 
eftersom de styrs av partipiskor/frimurar-piskor och krav på att ej arbeta förutsättningslöst 
och dessutom är i princip inkompetenta när det gäller modern avancerad 
informationsbehandling hur de använder datorer och datorprogram för att högintelligent 



samla ihop och utvärdera mycket stora informationsmängder. I stället för en tämligen 
medioker statlig utredare föreslår jag långt över 10 000 mycket kompetenta utredare skall 
ingå i den första av flera stora offentliga utredningar. Bollen är i din hand! Min uppgift är att 
så gott jag kan, utifrån de mycket begränsade resurser jag haft till mitt förfogande, berätta 
åtminstone detaljer av vad som pågår så du skall förstå att saken behöver utredas betydligt 
mycket mer så svenska folket får klart för sig vad våra politiker egentligen håller på med. 
Kanske är det dags att börja överväga införande av ett genuint människovänligt ekonomiskt 
samhällsystem i stället för den centralbanksekonomi/kapitalism/nyliberalism som vi har nu?
Min intention är att det skall komma igång en samhällsdebatt där många mer eller mindre 
kunniga människor får komma till tals och att vi gemensamt finner fram vad vi egentligen 
vill med det framtida Sverige.


