
   
 

   
 

 

    

 

Om att hitta sin talang och mission 

Value investing är fortfarande relativt okänt för många, kanske beroende på att strategin inte 

baseras på snabba klipp och vidlyftigt risktagande. Men precis som när det gäller mycket annat 

finner man sällan den bästa lösningen genom att göra som den stora massan.  

”Där alla tänker lika tänker ingen särskilt mycket.” 

Walter Lippmann 

För min del började ett nytt kapitel i livet när jag hittade en bok om value investing och världens 

genom tiderna bästa investerare Warren Buffett. Boken heter The intelligent Investor. Det var som 

att se ljuset. Där och då klarnade det för mig vad min och Investerums mission skulle vara. 

När vi berättar för andra hur value investing fungerar får vi ofta bevittna samma sorts uppvaknande 

hos dem. Upplevelsen av en pollett som plötsligt trillar ner: It makes sense! Och all den positiva 

respons vi får ta emot från våra kunder är i sin tur en stor källa till motivation och glädje för oss på 

Investerum. 

De verkliga hjältarna 

Det är min övertygelse att man bör uppmuntra, stötta och glädjas åt alla produktiva människor som 

har skapat de uppfinningar, tjänster och produkter vi ser omkring oss. Ta till exempel de bolag vi 

investerar i – många av dem hjälper miljoner människor över hela jorden att leva ett bättre och 

säkrare liv. De som har byggt dessa bolag är för mig idoler och hjältar som bör applåderas och 

belönas stort.  

Det finns ingen tvekan om att världen även behöver dig och din kunskap inför framtiden med tanke 

på alla problem som måste lösas. Frågan är vad just du kan bidra med? Vilken är din gåva, din 

talang, och vad kommer du att göra med den? 



   
 

 
 

Följ din passion, oavsett vad andra säger 

När jag var ung brukade min far säga: “Du snackar så mycket, Joakim. Du borde bli säljare eller 

politiker.” Om sanningen ska fram säger han så än i dag, men … min poäng är att jag fick skämmas 

för att jag pratade mycket och var passionerad.  

Vänd på det i stället och använd det till din fördel. Äkta passion ska levas ut, inte bromsas! Då gör 

du det bästa för dig själv, och i förlängningen även för samhället. Oavsett vad det är så har vi alla 

något som vi är besatta av. Använd detta i ditt företag eller din förening, idrott, anställning etc. 

Passion är naturens sätt att på förhand visa dig vad din talang är. 

Våga misslyckas, för då kommer du till slut att lyckas 

Du kommer att misslyckas många gånger i livet, och du kommer kanske att skämma ut dig. 

Acceptera detta, för det är oundvikligt. I alla yrken sker misslyckanden, men det viktiga är att aldrig 

ge upp. Faktum är att det är den bästa försäkringen mot framtida misslyckanden. Har du modet att 

våga misslyckas? Det är ofta det som skiljer vinnare från förlorare.  

Nelson Mandela uttryckte sig väldigt klokt om vikten av att våga ta risker: "I've found that nothing 

in life is worthwhile unless you take risks. There is no passion to be found playing small, in settling 

for a life that is less than the one you're capable of living.” 

Du lever bara en gång, så ge allt du har 

Det här är ett test som Jeff Bezos enligt utsago gör dagligen: Tänk dig att du är gammal och 

döende. Du ligger på din dödsbädd och är omgiven av ”det du inte har gjort-spöken”, som motsvarar 

dina outnyttjade potentialer. De står runt din säng och säger: Du kommer nu att begravas 

tillsammans med oss.  

Hur många spöken har du i ditt liv? Vilka är du redo att ta med dig i graven? Det här testet kan vara 

en metod som hjälper dig att bli mer öppen, nyfiken och modig. Även om du är rädd för att göra x 

eller y så kommer det vara belönande att våga prova.  

Fortsätt att vara disciplinerad och konsekvent 

Ja, jag skriver “fortsätt”. För om du inte redan var disciplinerad och konsekvent hade du inte varit 

kund hos Investerum, och då hade du heller inte läst detta. Eller hur? 

Jobba dagligen för att nå dina mål, inte bara vissa dagar i veckan. Men kom ihåg, bara för att du 

jobbar mycket är det inte säkert att du får mer gjort. Du måste också jobba smart. Gräver man ett 

dike och kastar jorden bakom sig tillbaka ner i diket spelar det ingen roll hur fort och länge man 

gräver. 

  



   
 

 
 

Avslutningsvis 

Så vad är din mission i livet? När du har hittat den – tro på dig själv till 100 % och följ dina 

drömmar. Ge allt du har och var tacksam för din talang! 

 

A wise man will be master of his mind, a fool will be its slave. 

 

Vänliga hälsningar, 

Joakim Huth 

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

 

I Investerums owners manual får du mer information om oss, våra förvaltningsprinciper och våra tjänster. 
 

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 Egenskaper och risker avseende finansiella instrument (PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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