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Den gröna omställningen accelereras just 
nu av alla. Det är en tämligen unik 
situation där både politik, näringsliv 
och vi konsumenter vill åt samma håll. 

För i en grönare värld kommer nya mervärden 
att genereras. De mervärdena gynnar planeten – 
som den fått vänta! – men också din plånbok. 

Hur du sparar, tjänar och investerar hållbart 
kan göra stor skillnad för dig. Som vanlig 
konsument finns massor av konkreta spar- och 
intjäningstips, men här ska vi kort titta på de 
hållbara investeringarna. Kan den värdestegring 
som skett den senaste tiden, i många fall 100-
tals procent, fortsätta? Både ja och nej. 

Vissa liknar det vi ser med ett tekniksprång, 
som när den koleldade ångmaskinen började få 
maskinerna att snurra under den industriella  
revolutionen. Då revolutionerade Europa 
världen och nu 200 år senare inför samma kon-
tinent en omfattande satsning på att göra hela 
EU klimatneutralt till år 2050, vissa tror att det 
kan gå ännu snabbare. Kina har också offentligt 
lovat samma sak, men stretchar sin utfästelse till 
2060. USA förmodas återansluta till Parisavtalet 
i och med Joe Bidens tillträde som president. 

Nog är det en megatrend som sker där både 
globaliseringen och digitaliseringen har bäddat 
väldigt bra för snabba resultat i denna gröna 
våg. Det genererar massor av möjligheter, men 
samtidigt så behövs som alltid en dos sunt 
förnuft och viss skepsis. 

Begreppet risk existerar fortfarande och när 
ett elbilsbolag vid namn Tesla värderas som hela 
Sveriges samlade BNP eller som alla de andra 
stora bilfordonstillverkarna tillsammans börjar 
det bli lite svettigt. Tesla var förvisso först och 

AV J O E L B L A D H

GRÖNA  
INVESTERINGAR

OM FÖRFAT TAREN:
Joel Bladh har med sin blogg, sina 
föreläsningar och boken Bygg en för-
mögenhet – fixa familjens ekonomi 
inspirerat tusentals människor att 
preppa ekonomiskt inför framtiden. 
Nu är han aktuell med boken Bli en 
miljönär – bygg en klimatsmart för-
mögenhet. I bokens tre delar (Spara, 
Tjäna och Investera) får läsaren en 
mängd praktiska tips på hur hen 
kan få mer pengar över och på köpet 
generera tydliga miljövinster.

skakade om hela bilindustrin och tack vare dem 
så jagar nu alla andra ikapp. Men det finns inte 
mycket som talar för att dagens värdering bygger 
på någon substans eller fundament hur man än 
vänder och vrider på det. Förhoppningen har 
blivit exponentiell. 

Likaså kan en hållbar fond mest vara på 
låtsas, exempelvis en vanlig Sverigefond, där 
vissa exkluderingar skapat ett gott samvete men 
också noll reell miljönytta. Det är lätt att bli 
förvirrad. Förkortningar som ESG, Environ-
ment, Social, Governance, används flitigt, men 
sanningen är att det är en trubbig bedömning 
gjord av någon annan. 

För att lyckas med dina hållbara investering-
ar behöver du som med alla andra investeringar 
på börsen förstå: Vad bolaget gör, vad bolaget 
vill och hur detta kan leda till mervärde för 
dig som aktieägare. Glöm inte att sprida dina 
förhoppningar och risker. Lycka till på seglatsen 
och låt oss alla bli ”miljönärer”!  

är det nya svarta

 För i en grönare värld kommer 
nya mervärden att genereras. De 
mervärdena gynnar planeten – som 
den fått vänta! – men också din 
plånbok. 
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TA MAK TEN ÖVER DIN STRES S
S T R AT E GIE R F ÖR E T T L I V I  B A L A N S
Sjukskrivningarna för utmattning ökar lavin-
artat, men det går att leva ett balanserat liv långt 
ifrån stress och utbrändhet. Den här boken 
hjälper dig att göra just det, eller att hjälpa andra 
om du är chef. Forskning tillsammans med 
konkreta tips och strategier varvas med förfat-
tarens egna erfarenheter. Andreas Piirimets var 
den hypereffektive IT-konsulten som efter 15 år 
av högt tempo slutligen kraschade. Idag har han 
bytt spår till att föreläsa och hjälpa människor 
att förebygga stress och utbrändhet. 

MINA FÖRSTA 94 ÅR 
P E R S P E K T I V PÅ L I V E T
Herdis Molinder har skrivit hela sitt liv, men det 
är först nu, vid 94 års ålder, som hon debuterar 
med en bok fylld av roliga och underfundiga  
betraktelser över livet. Med ett långt livs erfaren-
het och glimten i ögat tar sig Herdis an olika 
ämnen, högt som lågt, exempelvis kärleken,  
ondskan, ånger, när kriget kom, hejda förfallet, 
det var bättre förr, och, det är bättre nu. Herdis 
bor i Stockholm och delar sin tid mellan familjen 
och sina kulturella och vetenskapliga intressen.

WILD SWIMMING 
B A D A F ÖR L I V E T
Ett kallt bad förstärker livet, inte minst om  
det sker på rofyllda platser. Här berättar vinter-
badaren och psykologen Helena Kubicek Boye 
vad som händer i kroppen och sinnet när vi 
badar, om både fysiska och psykiska hälso- 
vinster. Boken ger också inspiration och  
mängder av praktiska tips, till exempel vilka 
mentala strategier vi kan använda för att möta 
kylan, vad som är bra att tänka på när det gäller 
utrustning och hur vi snabbt får upp värmen 
igen efter badet. 

Tre böcker från tre olika perspek tiv: Herdis Molinder reflek terar 
över sitt långa liv, Andreas Piirimets tar mak ten över stressen och 

Helena Kubicek Boye badar kallt.
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