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Skuldsättning för Framgång eller Slaveri 
 
Min farfar var med och byggde upp Hakonbolaget (ICA) ifrån början. Han byggde upp 
och etablerade de första butikerna. Eller lagerna som det mer var då. Han slutade som 
disponent i Gävle där han började. Och även fast han hade tjänat en hel del i sitt liv. 
Skulle han aldrig kunna tänka sig att sätta sig själv i skuldsättning. Han var nog 
medveten om det gamla talspråket: Guld är kungars pengar. Silver är adelns pengar. 
Byteshandels är bröders pengar. Och skuld är slavars pengar. 

Vad är en Skuld? 
Vi är människor. Och människor är ett gruppdjur. Ett gruppdjur som är beroende av varandra. 
Och detta beroende kan vara på gott och ont. Ett beroende till din familj kan exempel vara 
gott. Så som ett barn blir omhändertaget av sina föräldrar. Medan ett beroende till en 
främling. Som inte tar hänsyn till vad som är bäst för dig. Kan bli något ont. 
 
Skuld är när du blir beroende av någon. Någon som har gett dig mer än vad du har gett denne. 
Och därav är du skyldig att gottgöra denna person rent moraliskt eller juridiskt. Detta genom 
att betala tillbaka till personen i fråga. Antingen genom pengar, varor eller tjänster. Och så 
länge du inte har betalt allt som du är skyldig en person. Är du i skuld och är därav ej helt fri. 

Nackdelar & Fördelar med Skulder 
Nackdelen med skuld är att det skapar beroende till någon annan. Och ju mer skuld som 
genereras desto mer beroende genereras. Detta gäller särskilt juridiska lån med ränta. Ränta 
som kan öka och skapa ännu mer beroende. Beroende som tar din personliga frihet, minskar 
ditt ägande i företag och tillgångar. Eller vi värsta fall tar friheten från en hel nation. 
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Fördelen med skuld är att du kan generera mer tillgångar med dem. Då du får till dig mer 
resurser som kan generera mer tillgångar. Och när jag menar tillgångar menar jag inte hus 
som privatpersoner bor i eller tillgångar i balansräkningen i ett företag. Jag menar riktiga 
tillgångar som genererar mer värde, än vad du har investerar i dem. 

Hur hanterar man skuldsättning rätt för framgång? 
Det värsta du kan göra är att skuldsätta dig, ditt företag eller staten i syfte att öka kostnaderna. 
Till exempel som att konsumera mer eller liknade. Men inte generera något värde. Det är lika 
med att få resurser och slänga dem i sjön. Dessutom minskar du friheten för det du 
skuldsätter. Vilket gör att du begränsar den skuldsattes förmåga att handla. 
 
Om du ska skuldsätta någonting är det enbart dig själv eller ditt företag. Men det ska endast 
ske om du kan förvalta skulden. Och skapa mer värde än vad skulden är värd. Det vill säga: 
du generera riktiga tillgångar. Men detta får endast ske till en viss nivå. Om du skuldsätter dig 
själv eller ditt företag för mycket. Är det som du ger bort din själv eller ditt bolag. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


