
 

Vikten av att vara disciplinerad och långsiktig! 

Om du vill bli rik, ge aldrig upp. Människor har en förmåga att ge upp och byta till en ny strategi när 

exempelvis en aktie eller fond inte konstant går upp. Om du är uthållig så kommer det att gå bättre 

för dig än för de flesta. Forskningen visar att i de flesta fall så lönar det sig att skjuta upp 

belöningar. I tester så visar det sig att de som kan skjuta upp belöningar lyckas bättre i livet. 

Självkontroll är avgörande för ett framgångsrikt liv. De som till exempel skjuter på 

pensionssparandet har oftast en sämre ekonomi. Den som lyckas är också bra att distrahera sig från 

frestelsen att exempelvis köpa en komplex finansiell produkt. Självkontroll är A och O. Oscar Wilde 

noterade i en berömd bekännelse ”jag kan motstå allt utom frestelsen”. I de flesta tester så visar 

det sig att det går att lära sig att vara smart och långsiktig. Det är ganska simpla regler, men svårt 

att klara i verkligheten. Så varför gör alla inte detta?  

Många professorer och experter kan inte acceptera att det är enbart dessa enkla ekonomiska 

förhållningsregler som man ska lära ut. Det måste se mycket mer komplext ut för att de ska kunna 

rättfärdiga sig själva. På Investerum står vi fast vid våra Value Investing principer, medan andra 

hoppar mellan olika trender. Ju längre du uthärdar desto mer kommer du att tjäna. 

Genomsnittsspararen har mellan 2000 och 2009 haft ca 1 procent per år i bruttoavkastning, vilket 

motsvarar ca 10 procent totalt på 10 år. Ofta rör det sig just om individer som hoppar hit och dit. 

Vår modellportfölj Basic har avkastat avsevärt mer än många välkända index.  

Personer med integritet är födda till att nå resultat. De som saknar integritet är födda förlorare. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Joakim Huth  

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 

 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/dokument/risker_finansiella_instrument.pdf 
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