
 

Olika strategier och taktiker! 

 

Det finns många olika strategier inom investeringar, affärer, idrott etc. Vi har valt Value Investing, 

vilket de främsta använder! Varför använder sig då inte alla av den? Det passar inte de flesta för det 

krävs tålamod, stora kunskaper, intresse, disciplin och passion. Många orkar inte utbilda sig rätt, 

utan de vill bli rikare snabbt. De har så bråttom att de missar sin egen framgång. Investerum skall 

vara attraktivt för de riktigt långsiktiga investerarna, precis som familjeföretag eller 

idrottsföreningar. Inte för alla dem som bara är kortidshyresgäster i aktier. För att ta liknelsen 

vidare: om Djurgården förlorar en match börjar inte supportrarna plötsligt heja på AIK eller 

Hammarby. På samma sätt bör man inte sälja av aktier i ett företag som man tror på långsiktigt, 

även om det kommer en dålig kvartalsrapport eller om aktien går ned fast bolaget går bra. De flesta 

använder värdepapper som spelmarker på ett casino och det kommer alltid att finnas fåtal vinnare 

på casinon, MEN casinots ägare är den riktigt stora vinnaren på långsikt (en Value Investor). Kan 

man lite statistik kan det se ut så här i amerikansk roulette: Normalt sett är det 1–36 fack som du 

kan satsa dina pengar på + 0 och 00 som alltid tillhör casinots fack = 38. Vad händer om du satsar 

på ett nummer? Om du spelar för 1 kr per snurr är oddsen på 1:38 = 2,6% vinst chans och det ger 

35ggr pengarna + din insatts 1kr. Vad är Casinots långsiktiga fördel? Det är en skillnad på 2 kr, en 

spread på ca 5,26 %. + lite annat, som att man spenderar vinst pengarna i t.ex. Cartier butiken som 

Casinot äger.! Den genomsnittlige spelaren kommer alltid att förlora mer än den vinner. Det är i 

Casinots intresse att få lyckohjulen att snurra så mycket som möjligt! Några citat som jag hittade på 

nätet! ”roulette är förmodligen det enklaste och bästa spelet för att sakta men säkert bygga upp ett 

extra tillskott med pengar på fritiden”. ”Ett väldigt bra råd för dem som vill vinna på roulette är att 

ta ut sina vinster allteftersom”. 

Nedan följer några exempel på olika strategier som är bra att känna till. 

 

1. HFT (High Frequency Trading), robothandlare etc. (Läs mer om aktivitet och passivitet) Dessa 

aktörer kan äga värdepapper bara några mikrosekunder för att sen sälja. Att äga värdepapper 

under korta perioder är ett av de främsta sätten som överhuvudtaget finns för finansiellt 

självmord. De som har tur har otur snabbt och lägger av. De som har otur går det bra för länge 

tills det är för sent. Fast du kan blir rik snabbt, kanske…. 

 

2. Aktiehandlare, kortsiktiga placerare och vissa fonder. Dessa köper och säljer aktier enligt olika 

modeller och använder ibland exempelvis artificiell intelligens och algoritmer för att välja rätt 

aktier; Hänt i veckan, Flashback, media, skvaller etc. De anser att man är långsiktig om man 

behåller en aktie i 1 vecka, 1 månad, ett eller två år. Chansen att välja en toppresterande fond 

enligt statistik är samma som att Bigfoot och Snömannen dyker upp i rosa ballettkläder på din 

nästa fest. Din chans är INTE noll men nära på. Så du har en chans!! 

 

3. Indexförvaltare. (Läs mer om index) Dessa aktörer köper aktier i bolag som ingår i ett specifikt 

index. Det är positivt att många människor genom indexfonder kan få exponering mot 

aktiemarknaden till låga kostnader. Problemet är att de låga kostnaderna även leder till att 

indexfonderna inte har resurser att lägga på ägandefrågor etc. Det gör indexfonder till passiva 

ägare. De har ägande i många olika bolag, bra, dåliga, skurkbolag mm, och de köper inte aktier 

för att de handlas under sitt inbyggda värde utan köper för att de ingår i ett index. Ofta köper de 
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när aktierna har stigit mycket i pris etc. 

 

4. Aktivister, riskkapitalister etc. Då ovanstående kategorier fått en allt större andel av 

aktiemarknaden har det startats aktivistfonder som utnyttjar deras passivitet för att få till stånd 

kortsiktiga förändringar som gör att aktiekursen stiger. Aktivistfonder kan till exempel kräva en 

plats i styrelsen genom att köpa in sig i ett bolag. Sedan argumenterar de för att bolaget ska 

delas upp i mindre delar för att få fram dolda värden och/eller försöka förbättra bolaget. På 

lång sikt är det inte självklart att verksamheterna som säljs ut gynnas av förändringen. 

 

5. Riktigt långsiktiga ägare. Det kan vara en ägarfamilj eller ett investmentbolag som tar ett 

långsiktigt ägaransvar för bolaget och är aktiva i styrelsearbete och valberedningar, eller inte. 

Denna typ av ägare fokuserar på de långsiktiga resultaten och struntar i de dagliga 

marknadskurserna. Investeringar är mest intelligenta när de är mest affärsmässiga. Det är 

fascinerande att se hur många kapabla människor det finns som försöker bryta mot 

grundläggande naturlagar, principer och sunt förnuft när de skall försöka tjäna pengar och ej 

agerar som en riktigt långsiktig ägare i ett bra bolag. Som Warren Buffett - B&H, Ingvar 

Kamprad - IKEA, Bill Gates - Microsoft, Wallenberg - Investor, Jeff Bezos - Amazon, och många 

andra duktiga Value Investors. Skulle man bygga en pyramid med dollarsedlar av Jeff Bezos 

förmögenhet, skulle den bli lite över 100 meter hög! 

 

Även inom idrotten kan man se olika strategier och taktiker. Nedan kommer några exempel på 

strategier inför Fotbolls-EM nu i sommar! Heja Sverige!  

 

PORTUGISISK TAKTIK 

 

Den svarta pricken är inte bollen, det är domaren. Lägg märke till att man förutsätter att man har 1 

spelare utvisad. 

 

FRANSK TAKTIK 

Enligt ett system uppfunnet av en fransk tränare provas alla tänkbara hypoteser. Lägg märke till 

mittfältaren som försöker spela helt oberoende av sina lagkamrater. 



 
 

 

NORSK TAKTIK 

De behöver ingen motståndare för att förlora matchen. 

 

 

SPANSK TAKTIK 

Ingen kommentar. 

 

 

ITALIENSK TAKTIK 

Kassaskåpssäkert försvar, uppspel via mittfältet, passning till toppforwarden och … straff! 



 
 

 

ENGELSK TAKTIK 

Beroende på vindförhållanden kan centerns position variera en smula.  

 

 

TYSK TAKTIK 

Rakt på sak, effektiv, ohejdbar … (Bollens hastighet kan komma upp i 297 km/h). Påminner om 

Value Investing! 

 

 

Citat Soren Kierkegaard: “Life can only be understood backwards - but it must be lived forward”.Ha 

en bra EM & OS sommar. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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