
 

Investerums logga, vision, misson! 

För länge sedan så hittade jag en bok om Value Investing och Warren Buffett som är världens genom tiderna 

bästa investerare, det var som att se ljuset, då klarnade allt för mig vad min mission var resten av livet! Med 

value investing principerna kommer man bort från självbedrägeriets dimma. Gör man som alla andra har lärt 

sig på skolan, så blir det, ”I ett samhälle där alla tänker lika tänker ingen särskilt mycket”. Man går första klass 

när man söker svar på sina livs frågor, att söka råd från en medelmåtta är som att få konsulting av en 

kvacksalvare för att bota cancer. Som en passiv investerare så behöver man även utbilda sig lite så man vet hur 

Investerum agerar och tänker. När Warren Buffett blev tillfrågad en ggr varför kan du så mycket? Då pekade 

Buffett på en hög böcker och sa läs 500sidor varje dag, det är så kunskap byggs upp som ränta på ränta. Jag 

är också mycket glad över alla positiva reaktioner vi får av alla när vi är ute och informerar om value investing, 

bl.a. via dessa investerarbrev. Med det sagt så kom jag att tänka på ett citat av Arnold Schwarzenegger.  

“We need to cherish our differences and make a better world for the next generation. To do that, we need to 

embrace a learning mindset. If you aren’t learning, you aren’t growing. Be curious”.  

Varför heter vi Investerum?  

Ordet Investerum kommer av att vi ville heta det vi gör, vi investerar och vi undviker att spekulera! 

Vad betyder symbolen i vår nya logga?  

Den betyder prosperity och det betyder framgång, välstånd, glädje, lycka, hälsa, bra ekonomi, frihet, 

säkerhet, utbildning, blomstrande etc. länk Prosperity. 

Vad är vår vision?  

Den är att value investing dominerar sparandet. 

Vad är vår mission? 

Den är att skapa en bättre framtid för alla våra investerare genom sundare investeringar som skapar ett bättre 

samhälle där Investerum är aktiv och där de flesta är passiva investerare som kan fokusera på det man gör 

bäst, sköta sina bolag, anställning, familj etc. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lite tankar om Skatter! 

Ju rikare man blir så är det logisk att man betalar mera skatter och avgifter i kr. I Sverige så är skatte 

systemet uppbyggt på att man har minimal skatt vid spel, lite högre när man äger tillgångar och högt vid 

arbete och högsta möjliga när man är anställd och äger bolag, vad ger det för signaler? är det inte lite 

märkligt! Vill dom att alla skall gambla med sina pengar och jobba så lite som möjligt? Arbetsgivaravgifter, 

moms, Inkomst av tjänst, kommunal skatt, landstingskatt, kyrkoskatt, statlig skatt etc. bara marginalskatten 

samt arbetsgivaravgiften är bland den högst i värden på ca 70,3% OECD snittet är ca 48,1%. Uppgången i 

skattetrycket inleddes redan under 1930-talet, men det var först under 1960-talet och framför allt de 

efterföljande decennierna som Sverige började framstå som ett högskatteland. Tendensen under 2000-talet, 

fram tills för några år sedan, har varit att skattetrycket sjunkit något. 

Som value investor så är man smart och man följer vissa principer samt använder olika förvar, som 

försäkringar, ISK, juridiskperson, etc så blir det ofta lägre skatt lagligt. Det bäst man kan göra är att vara 

passiv ägare länge i fantastiska bolag då blir det lägre skatter än för de alla som hoppar hit och dit (se länk). 

Exempel för att påvisa vikten att vara extremt långsiktig och tänka rationellt. 

Om du sparar i 30år och får 15%/år och du betalar 35% i skatt på vinsten efter 30år så blir det 13,3%/år efter 

skatt. Om du istället betalar 35%/år för att du hoppar hit och dit så blir det 9,75%/år. (För mycket skatter är 

som korroderande syra). Det är en skillnad på 3,5%/år som kan kännas liten MEN vad detta blir totalt på 30år 

är en ögonöppnare. Om du satsar t.ex. 1miljon 1ggr då blir det ca 26.000.000:- kronor mer i slutsumma 

 



 
 

med 3.5%/år i högre snitt. Du får en stor fördel av att ej göra något och det är just det som är det mycket 

svåra för 98% av alla. Ett tips är läs på lite om Marshmallow testet. Länk 

Man bör uppmuntra och stötta samt vara stolt och glad över alla som är produktiva och har skapa alla  

uppfinningar, tjänster, produkter se t.ex de bolagen vi investerar i som har otroliga produkter, tjänster som 

hjälper miljoner människor runt hela jorden att leva ett bättre liv, de som byggt dessa bolag är för mig idoler 

och hjältar och bör applåderas och belönas stort och ej som historien nedan.  

10 personer går ut för att äta middag tillsammans. Notan blir 1000 kr. Notan delas på samma sätt som skatt 

betalas i Sverige: 

– De första fyra (de fattigaste) betalar ingenting 

– Den 5:e betalar 10 kr 

– Den 6:e betalar 30 kr 

– Den 7:e 70 kr 

– Den 8:e 120 kr 

– Den 9:e 180 kr 

– Den 10:e personen (den rikaste) betalar 590 kr 

De 10 personerna äter middag på restaurangen varje dag och är nöjda med uppgörelsen om 1000 kr. En dag 

säger restaurangägaren: 

– Ni är trogna kunder så jag lämnar 200 kr rabatt på era middagar i fortsättningen. 

En middag för 10 personer kostar nu endast 800 kr och det är nu det händer grejer. Man vill fortfarande betala 

middagen såsom skatter betalas i Sverige. De första 4 påverkas inte. De får fortsätta äta gratis. Men hur ska de 

andra 6 göra? Hur ska de dela upp rabatten på 200 kr så att alla får sin del? De inser att 200 kr delat med 6 

blir 33,33 kr. Drar de bort beloppet från varje persons andel får den 5:e och 6:e personen betalt för att äta. 

Restaurangägaren föreslår att i rättvisans namn är det bättre att reducera varje persons nota proportionellt. 

Han räknar ut de belopp varje person skall betala. Resultatet blir att även den 5:e personen får äta gratis. Den 

6:e får betala 20 kr, den 7:e betalar 50 kr, den 8:e 90 kr, den 9:e 120 kr och den 10:e personen betalar 520 kr 

istället för tidigare 590 kr. 

Alla får ett lägre pris än tidigare och nu får 5 personer äta gratis. Utanför restaurangen börjar de jämföra vad 

de sparat… 

– Jag sparar bara en tia av rabattens 200 kr, börjar den 6:e personen. Han pekar på den 10:e och säger: 

– Men han sparar 70 kr! 

– Precis, jag tjänar bara en tia och det är orättvist att han får sju gånger så mycket som jag, säger den 5:e 

personen. 

– Det är sant! Varför ska han få 70 kr tillbaka när jag bara får 20? 

De rika ska alltid ha det lite bättre, skriker den 7:e personen. 

– Vänta ett tag! Skriker de 4 första som äter gratis varje dag. 

– Vi får ingenting. Det här systemet utnyttjar de fattiga! 

De 9 personerna skäller som hundar på den 10:e och kallar honom för allt möjligt. 

Nästa kväll kommer inte den 10:e personen till middagen. Skönt tycker de andra 9 och sätter sig ner för att 

äta. När notan sedan landar på bordet upptäcker de något väldigt märkligt: Det fattas 520 kronor…  

Apropå politik så såg jag ett reportage på tv och hörde detta! Riksdagsmannen sa. Vi måste spara! Kosta vad 

det kosta vill. det är lite så det funkar, det ofta lite irrationellt med människor. 

Vi skall vara stolta över alla som bygger/driver företag, flitiga privatpersoner etc som också betalar massa 

skatter, skänkerpengar m.m. och bygger en bra grund för samhället att stå på och stötta dessa ej motarbeta, 

det bygger tillit och framgång. 

 

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

 

Det är ett ödets ironi att det bara finns ett konkurrensverk. 

 



 
 

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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