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Varken socialism eller kapitalism.
Öppet brev av Karl Gustafson  
– innovatör av Tidfaktorekonomin/Tidskatten.
Bättre sent än aldrig!



Dagens politik - löser inte världsproblemen 

För ca 60 år sedan läste jag på kvällsgymnasium. 
En kväll kom problemet med svält, nöd och elände 
i tredje världen upp som diskussionsämne. Jag häv-
dade då att välgörenhet och insamlingar till sväl-
tande människor i världen var meningslösa åtgärder 
som kunde pågå i evigheter, utan att misären skulle 
upphöra, om inte dessa handlingar också kombine-
rades med en förändring av den aktuella politiken 
i landet. Min uppfattning var att problemet i tredje 
världen berodde på en kvardröjande kapitalistisk 
kolonialpolitik. Misär, massfattigdom och sociala 
orättvisor är samma då som nu och återkommande 
tillfälliga räddningsaktioner har inte ändrat den 
sociala nöden. Jag fick massivt motstånd från klass-
kamrater och lärare och blev närmast betraktad som 
en hjärtlös niding mot medmänniskorna. Men - det 
är ett katastrofalt världsomfattande socialpolitiskt 
fenomen som enkelt går att ändra på. Grundproble-
met är detsamma där som här. 

Den nuvarande socialpolitiken, åtgärder som syftar 
till att ge ett lands invånare skäliga levnadsvillkor,  
och den ekonomiska politiken i världen är så skick-
ligt konstruerade, att väldigt få kan se att proble-
men är kopplade till den felaktiga politiken. Istället 
fortsätter vi att blint förlita oss på olika typer av väl-
görenhetsinsatser. Varför det inte förs någon öppen 
diskussion kring systemen som vidmakthåller det-
ta, är ett mysterium. Till och med i välfärdslandet  
Sverige har vi tusentals uteliggare, familjer och  
äldre som lever på existensminimum varje månad.

I Sverige, precis som i övriga världen, är de politiska 
ideologierna besläktade med varandra, från vänster 
till höger. De bekämpar varandra och vill frälsa 
världen med sin egen enda riktiga politik och upp-
träder i olika skepnader för att få oss att tro att de är 
motståndare till varandra, men så är det naturligt-
vis inte. Om man bara lyfter blicken en aning ser 
man att alla fortfarande bygger på samma uråldriga 
tema i olika förklädnader.  Med andra ord att tillåta 

Öppet brev till Sveriges medborgare
Vi har ett systemfel i ekonomin som påverkar dig dagligen!

Om du som svensk medborgare fick bestämma att vi i Sverige skulle införa en mer rättvis ekonomisk  
ordning, som samtidigt skulle ge Sveriges medborgare betydligt mer kvar i plånboken varje månad,  

så skulle det inte vara ett svårt beslut att fatta, eller hur? Om jag säger att samma beslut också  
kunde ta bort merparten av de politiska problem som vi upplever idag, så kanske det låter för bra  

för att vara sant. Men det är det inte!  
Om vi byter ut dagens odemokratiska skattesystem mot ett skattesystem baserat på TID - gånger vars och 
ens individuella timlön, så skulle vi undanröja grunden för dagens spekulations- och utarmningsekono-
mi. Vi skulle samtidigt skapa en betydligt mer rättvis och medmänsklig ekonomi som kan fungera, inte 

bara för oss i Sverige, utan över hela jordklotet. Låt mig få förklara vad jag menar.



fortsatt spekulationsekonomi, vilket innebär att ett 
fåtal individer kan fortsätta att parasitera på det 
arbetsresultat som resten av befolkningen genererar.

Det kan väl knappast ha undgått någon idag att hela 
90% av världens alla ekonomiska tillgångar ägs av 
10% av världsbefolkningen. Det i sin tur resulterar  
i att 90% av världsbefolkningen får dela på resteran-
de 10%. Känns det rättvist tycker du? 
 
Spekulationsekonomin skapar inte det kapital som 
vardagligt arbete gör, spekulation omfördelar bara 
kapitalet mellan individer. Spekulationsekonomin 
skadar såväl den svenska tillväxten som vår basala 
trygghet och blir ett alltför kraftfullt maktverktyg 
hos dem som är vinnare. Hela den stora svenska 
fastighetskraschen i början på 90-talet var resulta-
tet av många års intensiv spekulation. Den globala 
finansiella kraschen 2008, som var den värsta sedan 
den stora depressionen på 1930-talet, byggde också 
på spekulation. Listan på spekulationsekonomins 
förödelse kan göras lång.

Att dagens politik tillåter att spekulationsekonomin 
fortsätter, och dessutom gynnar den, är så långt bort 
man kan komma från socialt ansvar, samhällsanda  
och uthållig planering. Vi kan inte förvänta oss att 
den politik som lett fram till dagens problem, är 
samma politik som skall lösa morgondagens problem.

Ett rättvist ekonomisystem - 
tidberäknad skatt - lika för alla

För att komma till roten med de många problem 
som vi upplever i Sverige idag så måste vi börja med 
att skapa ett skattesystem som är rättvist för alla oss 
medborgare och som inte bara gynnar en mindre 

grupp individer. Om vi gör det så kommer på lite sikt 
hela samhället att gynnas, (inget sker dock över en 
natt). Jag ber Dig därför att tänka lite ”utanför boxen” 
som det heter idag.
 
Mitt förslag är ett skattesystem där den lön du får, och 
skatten du betalar, står i direkt proportion till den tid 
du faktiskt arbetar. Ett skattesystem där allt övertidsar-
bete dessutom blir skattebefriat. Denna enkla föränd-
ring kommer att ge oss en ljusnande framtid med både 
bättre ekonomi och mer tid att leva.

I dagens skattesystem beräknas din lön utifrån hur 
många timmar du arbetat, men den skatt du ska 
betala beräknas i procent på årslön. Beskattningen tar 
ingen hänsyn till hur många timmar det tagit för dig 
att arbeta ihop till den skatt som Skatteverket kräver. 

Förslaget om ett nytt skattesystem bygger därför på 
att byta ut beräkningsgrunden procent mot tid. Då 
blir din skatt lika enkel att räkna ut som din lön och 
du får dessutom behålla mer i plånboken än tidigare. 
Vi använder ju redan tiden som beräkningsgrund för 
att räkna ut våra löner. Att göra denna lilla förändring 
skapar både 
rättvisa och 
förenklar hur 
skatten beräk-
nas. Alla skatt-
skrivna i landet 
ska lägga exakt 
lika antal tim-
löner till statens 
budget. Lika 
antal timmar - men olika summor naturligtvis, efter-
som vi har olika timlöner, (vilket går att räkna ut även för 
dem som inte har timlön idag).

Det godtyckliga ordet 
skatt byts ut mot ordet 

Samhällsavgift 
- som bättre speglar  

att vi alla deltar  
i vårt samhälle.



Visst låter det enkelt? Det är faktiskt så enkelt att jag 
fortfarande förbluffas över att ingen har kommit på 
detta tidigare. Tiden är ju ett mått som är absolut lika 
för alla människor på hela vårt jordklot. Vi har alla 
24 timmar per dygn. Då är det inte mer än rättvist att 
ingen lägger mer tid än någon annan - till vårt gemen-
samma behov (statens budget). Vi vet ju alla att skatten 
i grunden är till för att skapa ett bra samhälle för oss 
alla, skatten blir med andra ord en ”samhällsavgift”. 
Ett ord som jag med fördel tycker kan bytas ut mot det 
nuvarande mycket negativt laddade ordet skatt. När man 
betalat sin Samhällsavgift är man fri att arbeta åt sig 
själv. Övertidsarbete blir därmed helt skattefritt.

Den tid vi ska betala för samhällsavgiften ska vara lika  
för alla, och det är det fina i kråksången. Vi får en sam-
hällsavgift som belastar alla lika i tid, men som skiljer 
sig åt beroende på vad du tjänar i timlön:

   Din lön = antalet arbetade timmar x din timlön = timtid  
   x timlön (som det är idag)

   Din samhällsavgift  =  din timlön x antalet arbetade  
   timmar (som Skatteverket beräknat utefter statens  
   årsbudget). Exakt lika antal individuella lönetimmar  
   för alla.

För att täcka den årliga statsbudgeten, så att vi alla får 
den samhällsservice vi behöver, så måste vi börja med 
att räkna ut hur många timmar vi alla måste betala 
i samhällsavgift varje år. Detta sker genom att man räk- 
nar ut en medeltimlön utifrån alla arbetsföras samlade 
individuella timlöner. Denna medeltimlön matchas sedan 
mot statsbudgeten som då visar hur många individuella 
skattetimmar som måste tas ut av alla arbetsföra (skatt- 
skrivna) medborgare - av de deklarerade timlönerna,  
aktuellt år. Timlönen är registrerad på ett timlönekort-A. 

Arbetar man på fler ställen blir B, C, D nödvändigt.  
Identitetskontrollen upprätthålles av flera digitala  
system som utesluter fusk.
 
Precis så enkelt blir det att räkna ut hur många timmar 
du ska betala i samhällsavgift per år. Självklart kommer 
det att finnas avvikelser att ta hänsyn till, så är det alltid 
när man ska införa nya system. Som t ex att inte alla har 
timlön. Kan man inte räkna om deras inkomst i timlön - 
så blir de schablonbeskattade. Detta korrigeras senare  
vid årsskiftet när man fastställt vad respektive individ tjänat. 

Poängen med att betala vår samhällsavgift i tid (täcka den 
årliga statsbudgeten), lika många timmar för alla gånger 
vars och ens individuella timlön, är först och främst att 
skapa tids-rättvisa. Låginkomsttagare och pensionärer  
kommer att få mer i plånboken. Och, ja visst, personer 
med högre lön betalar mer i skatt än personer med lägre 
lön. Vi skulle dessutom inte behöva några andra skatter, 
bortsett från diverse punktskatter och utsläppsskatter 
som blir kvar under en tid. Inkomster av aktier och 
andra spekulationsvinster kan beskattas som idag men  
i takt med att man lägger om samhällskursen så kommer 
många faktorer att ändras som gör att detta blir ett
mindre problem på sikt.

En stor vinst med att införa det nya skattesystemet är, 
som jag nämnt tidigare, att alla övertidstimmar som du 
arbetar, utöver den årliga samhällsavgiften, skulle bli 
helt skattefria. En annan stor vinst är att pensionärer  
inte betalar skatt, de har redan fullgjort sin samhälls-
plikt under sin aktiva tid.

Men det slutar inte med det. För när vi alla får behålla mer 
av vår intjänade årslön sätter en osannolik drivkraft 
igång i svensk ekonomi. Det kan på sikt leda till drama-
tiskt ökade skatteintäkter samtidigt som arbetslösheten 
successivt kommer att försvinna. 



Tidfaktorekonomi -  
drömmen om en ekonomi  

i harmoni med naturlagarna!



I takt med att vi får behålla mer av vår inarbetade   
timlön på årsbasis, samt får rätten att arbeta ihop  
ett eget kapital genom skattefritt övertidsarbete, så 
kommer bankerna inte att få låna ut lika mycket 
pengar som tidigare.  

Resultatet för bankerna blir att sänka räntan för att 
locka kunder, vilket dom förstås förlorar intäkter 
på. Den sänkta bankräntan kommer i sin tur att leda  
till att räntan i bakomliggande led också sjunker.  
Med det menar jag att räntor för t ex varor och tjänster 
kommer att sänkas, räntor som idag kan uppgå till  
mellan 30-50 % av slutpriset. För hyror på bostäder  
och nybyggnation är situationen än värre, där består  
räntorna av 55 % upp till hela 85 % av hyran.  
När priserna på detta sätt sjunker över hela fältet så  
kommer vår export att gynnas avsevärt, vilket i sin  
tur leder till fler arbetstillfällen, osv. 
 
När räntan successivt sjunker så sätter det igång en rad 
dynamiska effekter, som löser många av de ekonomiska 
problem som hotar med ekonomisk kollaps medföran-
de otroliga konsekvenser. 

Vi har en föråldrad ekonomisk ideologi som inte  
fyller sin uppgift som smörjmedel för  
arbete–produktion–distribution–konsumtion.  
En ny lösning måste alltså komma till stånd. 
Varför har man givit affärsbankerna rätten att 
producera egna datorpengar för utlåning, 
(vårt betalningsmedel) – och som genom den  
tillagda räntan, ökar skuldsättningen med  
ihoparbetade riktiga pengar från realekonomin? 

Framtidens möjligheter - 
Allt sker enligt kausalitetens lagar – 
restaurering av naturen och klimat-

problemen blir möjliga.  
Ansvar blir helhetssyn, evolutionen 

frisläpps i sin naturliga form.  
Filosofin får nya dimensioner och 

världen blir fredlig när låsta  
möjligheter befrias över  

hela planeten. 



Ett uthålligt samhälle måste med nödvändighet vara ett 
rättvist samhälle, vilket också är vad tidskattesystemet 
leder fram till. Det är politiken som ska rätta till felen. 

Min idé med att införa ett nytt skattesystem har förvis-
so redan diskuterats av olika politiker. Redan 1975 la 
riksdagsledamoten och flygingenjör Anders Gernandt, 
på inrådan av mig, en motion om Tidskatt i Sveriges  
riksdag (75/76:971). Vår tidigare finansminister, 
Kjell-Olof Feldt, tyckte långt senare i ett svarsbrev, att 
min lösning ”vore bättre än det nuvarande”, men han 
trodde att det fanns kontrollproblem som inte gick att 
lösa. Dessvärre gjordes ingen utredning och ännu har 
ingen politiker velat ta reda på om min lösning håller 
vad den lovar. Detta trots att det faktiskt skulle räcka 
med en enkel datorsimulering, till en minimal kostnad.

Genom denna naturliga skattereform kommer den 
svenska samhällsekonomin att vila på en rättvis, hållbar 
och solidarisk grund. Hela ingenjörsvetenskapen bygger 
på naturlagsgrundande värdebaser för tid, mål och 
mått, varför det borde vara rimligt att vi gör detsamma 
i ekonomin  - och då är skattesystemet den självklara 
platsen, där vi har våra gemensamma pengar.  
Socialförsäkringssystemet fortsätter att vara en del  
av statens budget.

Om du tycker att min lösning verkar intressant så 
utmanar jag dig. Om vi blir många medborgare som 
kräver att både löne- och skattesystem ska baseras på 
tid, istället för procent i den andra halvan, så är jag helt 
säker på att både nuvarande och kommande generatio-
ner kommer att tacka dig.



Detta kommer att tvinga hem de miljarder som över-
förts till skatteparadisen, och istället investeras i landet, 
troligen i bostadsbyggande, vilket skulle leda till att 
bostadsbristen kan elimineras. Byggandet blir billigare 
när räntepåslaget i bakomliggande led minskar. Där-
med sjunker också hyrorna. Svartjobben försvinner 
när människor inser att de nu kan tjäna pengar på 
sitt eget arbete, troligen minskar också brottsligheten 
när ärlighet ger mer vinst än fusk. Näringslivet kommer 
att stimuleras och nya företag kommer att startas med 
inriktning på ekologiska produkter, som blir begärliga 
på exportmarknaden.

Sverige - ett av världens uppfinningsrikaste länder! 

Detta i förhållande till folkmängd. Med denna lilla för-
ändring av skattesystemet kommer nya uppfinningar att 
stanna i landet och bli underlag för nya exportföretag. 
Full sysselsättning är att se fram emot. Samtidigt hjälps 
hela skattekollektivet åt att för varje år sänka skatteut-
taget och även normalarbetstiden. Med den nya tidbe-
räknade ekonomin blir en statsbudget genomlyst och 
begriplig för alla. Genom full sysselsättning stimuleras 
hela befolkningen att medverka i samhällsplanering-

Parallellvaluta under en period
En ytterligare viktig förändring är att under en 
övergångsperiod införa ett dubbelvalutasystem. 

Ett konvertibelt och ett icke konvertibelt –  
varav den ordinarie är icke konvertibel. 

en. Inte minst för att statsbudgetens framställning och 
därmed förståelse blir tillgänglig för gemene människa, 
till och med för barn.
 
En ljusnande framtid – för kommande generationer!

Bankernas fiatvärden (digitala pengar utan bakomlig-
gande värden, med andra ord falska pengar) upphör 
– och äkta verkliga pengar med bakomliggande reala 
värden tar över ruljangsen. Människorna blir lyckliga-
re när samhällets organisation blir begriplig för alla. 
När människorna blir friskare och starkare av ett sunt 
samhälle - minskar operationsköer och vårdköer. Psy-
kosomatiken kommer att minska dramatiskt vilket 
minskar företagens störningar och sjukvårdens belast-
ningar. Hela samhället blir dynamiskt och effektivt 
och fiskala skatter avvecklas. Staten får in mer pengar, 
statsskulden betalas och lånebehovet minskar till att de 
så småningom upphör. Vilka skulle inte vilja en sådan 
politisk förändring?

Karl Gustafson, uppfinnare, egenföretagare och  
innovatör av Tidfaktorekonomin med Tidskatt.



Avsaknaden av värdebas är  
orsaken till att samhällsekonomin

 inte vilar på rättvis, hållbar  
och solidarisk grund. 

Äntligen – blir en rättvis 
värld möjlig!

Genom denna naturliga  
skattereform införs en 

naturlagsenlig och vetenskapligt 
korrekt värdebas i ekonomin,  

det vill säga tiden med sitt  
absoluta korrektiv.



Den nya politiken (som följer av ett korrigerat skattesystem) Permalogiskt samhälle – har ingenting 
att göra med tidigare politiska ideologier, det är ett helt nytt tänkande, frikopplat från både höger  

och vänster och andra obsoleta system! Det är heller inte extremistiskt, varken åt höger eller vänster,  
och liknar inget tidigare politiskt system. 

Det grundar sig helt på naturens villkor. Det har inget tidigare politiskt system gjort! 
Det är inte heller en mittenpolitik, utan ett helt nytt självständigt och objektivt tänkande 

på vetenskaplig, matematisk, axiomatisk grund. 

Det får dessutom effekter i mellanmänskligt avseende, som blir konfliktlösande 
och fredsskapande samt befolkningsminskande. 

Människans inneboende generositet får nu äntligen utrymme 
att blomma (genom att människor kommer att få det bättre överallt). 

Inga fler vinster på konflikter och krig!

I min bok DEUS EX MACHINA redovisas systemidén mer omfattande, finns på alla nätdistributörer Bokus, Adlibris, CDON - 
och kan beställas på biblioteken. ISBN-91-631-7563-0 Ett utdrag på 32 sidor finns på nätet: http://www.tidskatt.se/kgsbok.htm



Ingen – ska arbeta längre tid 
än någon annan, 

för att bekosta vårt gemensamma 
samhällskontrakt.



”Det är alltså absolut nöd-
vändigt att införa en helt ny 
politisk agenda, nämligen 

den här förespråkade teorin, 
vars början startar i det  
förändrade och rättvisa  

skattesystem byggt på den 
naturvetenskapliga värdebas-
lärans principer. Då kommer 

det mänskliga kapitalet till 
sin fulla kapacitet  

och rätt!” 

                                           Karl Gustafson
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