
 

Elva bästa råden! 

 

Investerums mission är att hjälpa så många som möjligt med att praktisera Value Investing och 

förbättra framtiden för oss alla. Jag är stolt och det är en ära att Investerum har så många lojala, 

smarta och drivna investerare som gör stor nytta för vårt samhälle, för Sverige och för sina familjer 

genom att välja Value Investing som investering och livsfilosofi.  

 

Naturen är uppbyggd av principer och regler. När du använder de bästa reglerna begränsar du dig 

inte. Du främjar istället ditt liv och bidrar till ett rikare, friare liv, ett bättre samhälle och en bättre 

miljö, i stället för att vara slav under lasterna och låta slumpen styra och vara en spekulant. 

 

Den främsta regeln är att ta ansvar över sitt liv. Inte som många i det moderna samhället blivit 

intalade, att alla har bara har rättigheter, sällan om att man skall ta ansvar. Focus bör vara på 

ansvar. I stället handlar det ofta om överbeskyddande. 

 

Livet får ingen mening om man inte vågar utmana och tänja gränser, sträva efter ideal som finns 

där uppe ovanför dig, högre stående än du. Man måste sträva efter att bli bättre. Så fungerar det för 

att överleva. Kan vi få tekniken att flytta in i våra kroppar, kan vi odla organ, klona oss, stoppa 

åldrandet, ladda ned vårt medvetande, resa till Mars? Det är ej säkert att man klarar nå dessa 

höjder, men varför skall man försöka uppnå svåra saker? Därför att om du INTE gör det så får livet 

sällan någon mening. Pain to passion är det ofta som gäller. Vänd negativ energi till stordåd. Hur 

ofta har man inte hör någon säga att man måste ha något att falla tillbaka på om det tex inte 

funkar med att spela hockey. Jag har aldrig förstått detta, jag vill inte falla tillbaka, jag vill falla 

framåt och då vill jag visa våra viktigaste grundriktlinjer för att lyckas att tex driva bolag och göra 

karriär och ha ett bra liv. 

 

1. Den främsta regeln är att ta ansvar över sitt eget liv: 

 

” The most important investment you can make is in yourself”. 

Du förtjänar respekt, du är viktig för andra människor, lika viktig för dig själv. Du har en 

viktig roll att spela i utvecklingen av världens öde. Därför är du moraliskt förpliktigad att 

även ta hand om dig själv. 

 

2. Visualisera dina mål och ha FOKUS: 

 



 
 

 

Det viktigaste av allt är att du har mål, annars driver du om kring och kommer inte hamna 

någonstans. De flesta som ej lyckas har för många saker att göra. Våga säga nej och 

fokusera. 

Peppa dig själv och ta ett lite steg närmare dina mål varje dag. När någon säger att det inte 

går eller är negativ så skall din inre röst säga att det går och du skall se ett JA, att det är 

möjligt. Styrelseordförande 1895 i Royal Society Lord Kelvin sa: ”Flygmaskiner som är tyngre 

än luft är en omöjlighet”. 

”Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits.” Citat Charles Duell USA patentkontor. 

Meditera ofta och visualisera dina mål tydligt dagligen. 

 

3. Passion:  

 

”In the world of business, the people who are most successful are those who are doing what 

they love”. 

Hur får man en mening med livet och mår bra? Jo, hitta din passion så blir det åka av hela 

livet. Om du har passionen så klarar du även av alla dalar som kommer. Välj yrke som om du 

redan vore ekonomiskt oberoende. Välj inte yrke efter mängden pengar, då kommer du bli 

olycklig. Gör något som du brinner för hela livet. Ta inte en massa genvägar. När du blir bra 

på x eller y, då kommer även pengarna som en svans. Idag jobbar ca 74 % av Europas 

anställda på jobb de inte brinner för. 

 

4. Omge dig med bra personer och ha rätt mentorer: 

 

”It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is 

better than yours and you’ll drift in that direction”.  

Om du talar om för mig vilka hjältar du har så vet jag vilket håll du driver åt. 

Se till att de du har kring dig har integritet, är smarta och har energi. Har de de 2 sista men 

inte den första så kommer det gå illa. Saknas integritet, se till att de är dumma och lata så 

sker inget negativt.  

“Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who 

take the subway”. Fundera lite på den texten! 

 

5. Bry dig inte vad andra tänker och gör: 

 

Lyssna inte på nejsägarna. Som Mandela sa, ”allting som är omöjligt är det tills någon gör det 

möjligt”! 

Ta reda på fakta, lita inte alltid på vad du ser och hör. Annars går man lätt i fällor. Alla är 

bra på något. Om inte, träna upp x eller y. Stanna inom din cirkel av kompetens. 

“Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful”. 

 

6. Utbilda dig: 

 

Läs, läs, läs. Warren Buffett och Bil Gates läser om vetenskap, psykologi, naturen, ledarskap, 

etc ca 3-5 h/dag. ”Inte så mycket på Flashback”, sällan vanliga romaner. När man tränar på 



 
 

att läsa massor kan man som tex Bill Gates läsa ca 150 sidor/h. Man kan lära sig mycket 

också av att titta på dåliga saker. Många läser inget p.g.a. ointresse och då tänker jag på 

punkt 3 i detta mail. Är det är brist på passion kommer det inte att med ren disciplin gå att 

lära sig det som behövs. Många lägger flera timmar varje dag på surfa/titta på serier etc via 

nätet som sällan ger inkomster mer än till tex Google! Varför inte lägga delar av den tiden 

på att bli bra på något som du kan tjäna pengar på? Lägger du 3h/dag i 365 dagar under 10 

år blir det 10950h totalt i träning! 

Jag var på en butik på Valhallavägen, där det fanns en skylt med texten ”jämna pengar 

underlättar växlingen”. Gatan ligger nära KTH och jag hoppas föreståndaren för butiken kan 

få en gratiskurs i matte av någon från KTH. 

 

7. Tävla: 

 

”Man kan inte stå med händerna i fickan och klättra på karriärstegen”. 

Den som segrar ofta får mera av hormonet serotonin, som skapar välmående, i blodet. 

Jag tror på att man kan lära sig mycket av historien. Se tex alla produkter som blir bättre 

hela tiden. Man måste känna sig lite rastlös och hela tiden vara på väg mot sina mål. Aldrig 

vara helt nöjd. Utan denna känsla stannar det upp. Det är det som driver en framåt. Man 

måste ha en tro på att morgondagen skall bli lite bättre. 

 

8. Ha säkerhetsmarginaler: 

 

De som inte har säkerhetsmarginaler förlorar i naturen! Skulle du åka över en bro där det 

står max. 10 ton med en buss full av människor som väger 11 ton?  

”The difference between successful people and really successful people is that really 

successful people say no to almost everything”. 

 

9. Skaffa dig konkurrenskraft eller köp det: 

 

Kapitalismens natur är att om du har något så vill andra ta eller kopiera det etc., så se till att 

ditt slott har en stor vallgrav med krokodiler i vattnet och att slottet har en varaktig 

konkurrenskraft. Låt ingen ta det! 

 

Steven Spielberg har ett enormt ekonomiskt värde med sig. Är du bästa tungviktsboxaren 

och kan knocka dina motståndare så kommer du bli rik.  

 

Bill Gates sov ofta på kontoret. Likaså Elon Musk, Steve Jobs och Jeff Bezos. De flesta jobbar 

för lite för de följer ej regel nr 3 i detta mail. Man måste vilja gå all in för att bli bättre än 

konkurrenterna. Jobba massor; de alla bästa gör det och det är lättare att jobba mera än 

mindre. När man är uppe och rullar är det enklare. Att stanna och stoppa och starta kostar 

energi i naturen. Det är ren matematik; om du jobbar 75 h/v och alla andra kanske 25 h/v så 

drar du ifrån de flesta. 

 

10. Ge aldrig upp: 



 
 

 

Tro på dig själv och våga misslyckas. Picasso gjorde flera tusen ”tavlor” som var sådär. 

Se till att även ha en hög smärttröskel och programmera hjärnan till att gilla när det är 

svårt. 

Var extremt långsiktig och uthållig. Ge aldrig upp! Det är den bästa försäkringen mot 

misslyckanden. 

”Varför är de flesta fattiga? Jo, de har inget tålamod”. Citat John D Rockefeller. 

 

11. Ha humor och sprid kärlek: 

 

Sist men inte minst skall man ge ovillkorlig kärlek och humor till sin omgivning. Det finns 

ingen starkare kraft hos människan på Jorden. Att visa kärlek är det som får saker att växa. 

”If you get to my age in life and nobody thinks well of you, I don’t care how big your bank 

account is, your life is a disaster”.  Om vi alla lever på rätt sätt kommer vi att blomstra 

tillsammans. 

 

Bilden tog jag från ett av mina besök på Nasa i Florida. 

 

PS. Tid är pengar och många säger att man inte hinner med allt. Då säger jag; sov fortare så har 

du mera tid. DS 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

I broschyren Wealth Builder Plan får du mer information om oss, våra förvaltningsprinciper och 

tjänster. Ladda ned 

 

Tidigare mail i Value Investing biblioteket kan du nå via denna länk. 

  

Riskinformation 

Innehållet i mailet ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon 

produkt eller tjänst.  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i 

värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det 

investerade kapitalet. För mer information om risker, se https://investerum.se/ 

mailto:j.huth@investerum.se
https://investerum.se/dokument/broschyrer/investerum_wbp.pdf
https://investerum.se/kundutskick.php
https://investerum.se/
https://plus.google.com/+investerum/
https://www.linkedin.com/company/investerum-ab
https://twitter.com/investerum
http://investerum.wordpress.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor 

Investerum AB  

Karlavägen 108,  

115 26 Stockholm 

Tel: 08 522 98 400 | Fax: 08-611 04 08  

E-post: info@investerum.se 

  www.investerum.se  
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