
 

Se fram emot framtiden 

Om man skall vara en intelligent investerare måste man ha is i magen och vara noga med att inte 

låta rädslan styra samt vara mycket disciplinerad och sköta sig som med allt annat i livet. I 

sparbranschen är det ofta fokus på siffror, formler, spekulation etc. när det istället borde vara fokus 

på att bygga ett starkt Fort som skyddar ens intressen och då är psykologi viktigt. Daniel 

Khanehman, som fått Nobelpriset i ekonomi, är psykolog och inte ekonom. Christian Ronaldo, som 

är en av världens bästa fotbollsspelare i modern tid, fungerar så här: han tränar hårt under alla 

omständigheter. Även om han vinner Ballon d'Or går han och tränar dagen därpå. Om han inte 

vinner går han och tränar. Om han vinner en match så går han och tränar dagen därpå. Om han 

förlorar så går han och tränar dagen därpå. Så gör även Warren Buffett: sparar när det går upp, 

sparar när det går ned. Ni fattar! Negativ info är värre för känslor än positiv info och Världen är idag 

mera sammankopplad och mer transparent än någonsin. Media förstärker det dåliga i Världen och 

har en benägenhet att fokusera på nästan enbart dåliga nyheter. Ju mera minnesvärd infon är, 

desto större sannolikhet att den är större och värre än vad det är. Därför dröjer sig hemska saker 

kvar och känns som de är vanligare än vad de är etc. Även om det är elände i vissa perioder, måste 

vi fortsätta att vara disciplinerade. Det gäller extra mycket när det är svåra tider då vi måste kämpa 

vidare med att arbeta, äga och driva bolag och därmed stödja de samhälle vi lever i. När man tror 

på framtiden och kan se alla framsteg är investeringar i aktier/företag rätt beteende och du har 

möjligheten att som delägare i läkemedelsbolag, och övriga företag som kan vara mycket viktiga i 

dessa tider, stödja dessa och samtidigt förbättra din egen ekonomi på lång sikt och man gör global 

nytta.  

 

Var det bättre förr?  

Nej, i den gamla goda tiden var det alldeles förskräckligt. Trots allt vi hört på nyheterna, som för det 

mesta bara är negativt, kan vi bevittna de senaste 100 årens största förbättringar av den globala 

levnadsstandarden som någonsin har skett under människans tid på jorden. Sjukdomar, fattigdom, 

undernäring, barnarbete, analfabetism, dödlighet etc. sjunker snabbare än vid någon annan tid i 

människans historia. Risken att dö i krig, naturkatastrofer, etc. är lägre under någon annan period. 

När Hans Rosling testade människor med olika frågor kring bl.a. ovannämnda, kunde man i t ex i 

USA se att endast 5% gissade rätt. Detta även med svaren kända för den som skulle svara på tre 

alternativ. Av alla frågor var det nästan bara den om klimatet som ca 35% svarade rätt på. Och du 

kanske tror att högutbildade klarat sig bättre? Eller tex Nobelpristagare, läkare, VD:ar, politiker, 

forskare, etc.? Många av de mest nedslående resultaten kom från en grupp nobelpristagare och 

medicinforskare. DET ÄR INTE BARA EN FRÅGA OM INTELLIGENS; de flesta har en felaktig bild av 

Världen. En systematiskt felaktig bild, och svaren är inte slumpmässiga, de är sämre än slumpen. 

Varje grupp människor, som Hans Rosling testade, tror Världen är sämre, mer skrämmande, 

hopplös och alltså mer dramatisk än vad den är. Han sa också att även de som älskade och lyssnade 

på hans föreläsningar, satt fast i en gammal, negativ syn på Världen. Warren Buffet som är 

Investerum´s husgud, brukar säga efter en föreläsning; jag är glad om 1 eller 2 av 100 har lyssnat 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling


 
 

och tagit till sig av det jag sagt. Människor feltolkar fakta till och med när det finns precis framför 

näsan. Det beror på hjärnans sätt att fungera. Du har svårt att tro på ny korrekt data, eftersom den 

inte stämmer med din egen bild. 

 

Här kommer lite blandad info till er att fundera på. Läs gärna på mer noggrant. Det finns många bra 

böcker att läsa om detta. Här kan ni se lite fakta.  

 

• Medlivslängden har ökat med ca 100% de senaste 100 åren. I Sverige  dog ca 30-40% av alla 

barn innan 5-årsåldern. Idag dör ca 0,3%. Många hävdar att gränsen är nådd för vad som är 

max! Det har sagts om och om igen av experter!  

 

• Fixerat kväve/ammoniak; kanske den största uppfinningen av dem alla! Utan den hade vi 

troligen inte varit så många vi är idag i Världen. Konstgödsel kallas det! 

 

• För ca 130 år sedan krävdes över 20 personer för att skörda och tröska 1000 kg säd under 

en dag, idag kan en person göra det på ca 6 minuter. För 40 år sedan tog det ca en timme 

för att mjölka 20 liter, nu två minuter. 

 

• På mindre än 40 år har kvaliteten på vatten och sanitet förbättrats med över 100%, och det 

är flera miljarder människor som har fått det bättre. 

 

• Fattigdomen var från början av 1800-talet globalt ca 95% och är idag ca 10%. Vi lever i en 

otrolig period. Aldrig har Världen upplevt en sådan dramatisk förbättring. 

 

• På 1400-talet gav två präster ut en bok som heter Malleus Maleficarum. Där påstods att det 

fanns häxor, och ofta var dessa kvinnor, eftersom de påstods vare lögnare etc enligt dem. 

Alla som de trodde var häxor skulle avrättas. Boken användes av domstolar i exempelvis 

Tyskland och Frankrike, där det dödades ca 100 000 kvinnor, den sista år 1727. 

 

• I det 30-åriga kriget dog ca 33% av alla tyskar. Efter alla blodbad har krigen minskat i 

storlek. Man har börjat inse att det inte är en ära att kriga utan att det är omoraliskt. Media 

kan snabbt vända en diktator emot sig när folket som han (vi har inte sett så många 

kvinnliga diktatorer än) är beroende av inte vill vara med. Aldrig i historien har så många 

haft så mäktiga vapen som de ej använder. Demokratier startar sällan krig. Kan det vara för 

de inte vill? Och nu när vi sitter ihop globalt som en enda liten by, gäller nog detta: FN 

bildades 1945 för att motverka krig. Om skräddaren drar ut i krig mot bagaren, så måste 

han framöver baka sitt eget bröd.  

 

• Miljöförstöringar: i tex UK har utsläppen minskat med ca 70% sedan 70-talet. Globalt så har 

oljeutsläppen minskat med ca 99% sedan 70-talet. En modern bil släpper ut mindre avgaser 

än en parkerad, avstängd bil gjorde på 70-talet, dom läckte bla bensin när dom stod stilla. 

Forskare försöker avlägsna koldioxid i luften! Det är vad träden gör. Mycket dyr metod men 

på sikt så kanske det går. Ozonförstörare: ca 22 st idag mot ca 1663 för fyra år sedan. 

 

• Läs- och skrivkunniga: en minskning har skett från ca 90% analfabeter för 200 år sedan och 

är nu ca 10%. 

https://www.worldometers.info/


 
 

 

• Slaveri: den mest brutala formen av förtyck har minskat i antal länder där det var lagligt för 

200 år sedan till noll. 

 

• Kvinnors rösträtt, som var nära noll för ca 150 år sedan finns nu i ca 190 länder. Under 

merparten av vår historia var de sina fäders egendom, gifte sig och blev männens egendom, 

hade ej äganderätt, ingen utbildning, fick inte arbeta utanför hemmen samt att de kunde 

säljas och köpas. 

 

• Barnarbete har minskat från ca 30% av världens befolkning till ca 10% från 50-talet. 

 

• Risken att dö i en naturkatastrof är ca 90% lägre idag än för 100 år sedan. 

 

• Solceller kostar ca 1% idag av vad det kostade i början på 80-talet. 

 

Varje gång vi hör att kampen är förlorad så har människan gjort större framsteg än någonsin. Isaac 

Newton sa ”Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag stått på jättarnas axlar. Om 

framstegen skall fortsätta, måste vi föra budkavlen vidare och investera i bra bolag som förbättrar 

samhället, för oss själva samt för alla barn. 

 

Ps. För er som fortfarande inte är övertygade: Vi har råkat in i onda tider och Världen har blivit 

mycket mera hemsk, makthavarna är ohederliga, barnen visar inte längre respekt för sina äldre. 

Inskrift från södra Babylonien, 3800 år före Jesu födelse (5800 år sen).  

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/ 

 

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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