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Disciplin skapar
Eriks framgång

Så blir du en
influencer:
* Var personlig.
* Bjud på dig själv.
* Känn din publik.

Erik Lundin
Ålder: 26 år.
Utbildning: Nationalekonomi
Örebro Universitet.
Sysselsättning: Handlar aktier,
daytrading.
Livsmotto: Vinnare har en
plan, förlorare har en ursäkt.
Spartips: Spara innan du

Daytradern Erik Lundin, mer känd som EkkaLundin, har blivit en
stor profil på Twitter. Det senaste året hade han ett par hundra
procent i avkastning vilket gett en stor följarskara. Det ökande
antalet följare innebär samtidigt ett allt större ansvar kring vad
han skriver om sin snabba handel.

spenderar.

F
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rån början var kontot tänkt som
ett enkelt sätt att testa sina analyser och få inspiration från andra.
Tweetarna ökade i takt med att
hans trading blev alltmer aktiv, en
handel som började tidigt. Så fort
åldern för krogbesök och körkort uppnåtts öppnade Erik egen aktiedepå och började handla.
Redan då märkte han att det tålamod som krävs
för att långsiktigt behålla aktier inte riktigt fanns
där. Istället laddade han hem en traderterminal
och testade handla med olika valutor, certifikat och finansiella instrument. Intresset tog allt
större tid och när flyttlasset gick till Örebro för
ekonomistudier på universitetet trappades handlandet upp. Under dagarna var det trading på
schemat och kvällar samt helger handlade om att
studera ikapp missade föreläsningar.
– Jag var väl inte den bästa studenten, skrattar
Erik som poängterar att han var noga med att
hålla rutiner.

Rutiner och disciplin viktig
Rutiner och självdisciplin är två viktiga egenskaper för en daytrader. Du måste kunna hantera
snabba beslut, kunna tackla förluster rätt och
samtidigt behålla självförtroendet att tro på din
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analys. Erik liknar det med att driva ett företag
och att det handlar om att lära sig av misstagen.
För att skapa rutiner och ett socialt sammanhang
har han tillsammans med tre andra daytraders
hyrt in sig i ett kontorsrum. Rummet är precis så
stereotypt som man kan föreställa sig att ett traderrum ser ut: skrivbord med stora datorskärmar
som levererar grafer och annan vettig information.
Arbetsdagarna ser ut som en generellt vanlig arbetsdag med morgonkaffe på kontoret klockan
åtta. Då sker genomgång av dagens händelser,
som rapportsläpp och politiska beslut. Vid klockan nio öppnas börsen och då börjar det snabba
handlandet som Erik försörjer sig på. Det är
just snabbheten han lyfter fram som receptet för
framgång.
– Så fort ett pressmeddelande kommer läser jag
det, analyserar och måste ta ett beslut snabbt.
Efter tjugo sekunder reagerar marknaden och
då försvinner momentumet jag ska dra fördel av.
Det är vad daytrading går ut på.
Erik berättar vidare att det sällan finns tid för
någon djupare analys, vare sig teknisk eller fundamental . Istället är det erfarenhet och finger-

toppskänsla som tagit år att bygga upp som avgör
om det blir köp eller sälj. Konsten att tänka rationellt och inte ha några favoritaktier är ett måste,
eftersom handeln sker så snabbt måste känslorna
kring bolag utelämnas för att tolka informationen rätt.

Startat tradingnätverk
Tillsammans med den finansiella nyhetskanalen
Börsvärlden har han startat Traders Club, ett digitalt utbildningscommunity. Tanken är att det
ska fungera som ett forum dit traders kan vända
sig oavsett nivå för utbildning och inspiration.
Medlemskap fås genom ansökan och huruvida
inträde beviljas eller inte beror på hur mycket
man förväntas bidra till diskussionen och inte
baserat på erfarenhet. Den första fysiska träffen
har redan genomförts och innefattade bland annat en föreläsning av Erik om hur hans arbetsdag
ser ut.
– Under min timmeslånga föreläsning hann jag
bara tjugo minuter innan första frågan kom och
resten av tiden fick jag fortsätta svara på frågor,
säger Erik som märker att intresset för daytrading är stort.

Stor följarskara innebär ansvar
När vi börjar diskutera hans populära Twitter-

konto, med ca 18 000 följare, är det uppenbart att
det blivit större än vad han kunnat drömma om.
Lite nostalgiskt blickar han tillbaka på glädjen
som uppstod då kontot nådde 500 följare och hur
det kändes nästan orealistiskt. När han skapade
sitt konto 2010 var Twitter förhållandevis litet
jämfört med andra sociala medier, speciellt i tradingsammanhang. Då kunde ens köp publiceras
och diskuteras öppet med andra användare. Men
i takt med att både Twitter och Eriks följarskara
växte började också Finansinspektionen att intressera sig för användare med många följare som
utger köprekommendationer. Speciellt i mindre
bolag finns det flera exempel där kända Twittrare
har utfärdat köprekommendationer, varpå kursen stigit avsevärt.
Erik har sedan länge slutat med köprekommendationer och skriver om sina köp i efterhand.
Dels på grund av Finansinspektionens hårdare
bevakning, men också för att människor måste
göra sin egen läxa.
– Man måste göra sin egen analys och inse att alla
personer bedömer aktier utifrån sitt perspektiv.
Fingerprint är ett bra exempel på när uppmärksamheten höjer aktiekursen. Många köpte för att
personer i media, forum och sociala medier pratade gott om den.
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