
Fredrik Cassel, 
partner  
på Creandum.

Investerat riskkapital, miljarder kronor

Ökad fart för riskkapitalet
Under fjolåret ökade investeringarna i riskkapitalbolag med 400 miljoner kronor,
vilket glädjer rikskapitalvd:n Isabella de Feudis.
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Riskkapitalister
gasar på i Sverige
Investerade 2,4 miljarder i it och teknik 2014
Svenska riskkapitalinvesteringar ökade 
med 20 procent till 2,4 miljarder kronor 
under fjolåret.

”It och teknik står för merparten av 
investeringarna och växer fortast”, säger 
Isabella de Feudis, vd för för Svenska 
 Riskkapitalföreningen, SVCA. 

Riskkapitalet flödar återigen 
i Sverige. Inte minst inom den 
heta it-sektorn. Under 2014 
delade 377 bolag på 2,43 mil-
jarder kronor. Det är 30 fler 
bolag än under 2013 och 
beloppet är 20 procent högre 
än föregående år.

Det är inte bara svenska 
teknikbolag som investerarna 
öser pengar över. Även på 
Europanivå var 2014 ett 
rekordår, enligt en samman-
ställning i Wall Street Journal. 

Pensionsbolagen drar
Europeiska riskkapital-
investeringar landade på  
7,9 miljarder euro 2014, mot-
svarande närmare 74 miljarder 
kronor. Det är den högsta nivån 
sedan it-bubblan sprack 2001.

”En orsak till ökningen är 

att pensionsbolagen är till-
baka i sektorn. Skandia och 
norska Argentum är till exem-
pel två av de främsta investe-
rarna i Northzone och Crean-
dum, nordens två främsta 
venture capital-fonder. 

”De investerar främst  
i it-sektorn”, säger vd Isabella 
de Feudis.

Heta bolag inte med
Den summa som har investe-
rats i svenska teknikbolag är 
dock betydligt högre än den 
SVCA uppmätt. 

Några av de hetaste svenska 
teknikbolagen just nu ingår 
inte i sammanställningen 
eftersom de är alltför stora, 
etablerade och i många fall 
lönsamma. 

Ett exempel är Klarna, som 

ledde investeringsligan i fjol 
genom att ta in drygt 1 miljard 
kronor. Inte heller musiktjäns-
ten Spotify ingår, då bolaget 
är registrerat i utlandet.

Starkt klimat i Sverige
Fredrik Cassel är partner på 
Creandum, som under 2014 
genomförde investeringar i en 
rad svenska teknikbolag. 
Bland nyinvesteringarna 
finns KNC Miner, som driver 
en bitcoingruva i Boden, Upp-
salabolaget Hansoft som 
utvecklar projektlednings-
verktyg och databasföretaget 
Neo Technology.

”Klimatet i Sverige och sär-
skilt Stockholm är väldigt 
starkt. Kvaliteten på bolag är 
väldigt hög just nu, delvis på 
grund av att vi ser en större 
andel bolag startade och även 
såddfinansierade av så kallade 
andragångsentreprenörer, 
som har relevant erfarenhet av 
exempelvis utlandslanse-
ringar”, säger Fredrik Cassel.

Mycket talar för att de 
svenska teknikbolagen kan se 
fram emot ett starkt investe-
ringsår även 2015. 

Nya aktörer som DE Capital 
och brittiska GB Bullhound 
håller just nu på att stärka sin 
närvaro och ta in mer pengar. 

It-fokus hos EQT
Det gör även Wallenberg-
sfärens riskkapitalbolag EQT, 
som enligt uppgifter till Di 
håller på att starta en fond  
i den större storleksordningen 
med fokus på it-bolag.

För etablerade spelare som 
Creandum, Northzone och 
Industrifonden innebär det 
att de inte längre är en lika 
självklar herre på täppan. 

Men Fredrik Cassel tror att 
konkurrensen i förlängningen 
kan gynna både bolag och 
befintliga investerare.

”Jag tror att det är bra med 
mer pengar i systemet. Aktör-
erna på investerarsidan får 
anstränga sig mer och det är 
bra för entreprenörerna efter-
som fler bolag blir finansie-
rade. Det stärker ekosyste-
met”, säger Fredrik Cassel.

JONAS LEIJONHUFVUD
JOSEFIN JAKOBSSON

red@di.se, 08-573 650 00

Riskkapitalbolaget Northzone 
investerar 170 miljoner kronor  
i tyska Outfittery tillsammans 
med en rad mindre investerare.

Bolaget är grundat av Julia 
Bösch och Anna Alex som tidigare 
jobbade på Zalando.

”Vi är övertygade om att e-handelns 
tillväxt kommer att accelerera, driven 
av att vi handlar allt mer via mobilen. 
Vi har satsat på bolag som Footway och 
Fyndiq och letar nu efter e-handels-
bolag med en egen twist på sin affärs-
modell. Där passar Outfittery in”, säger 
Hans Otterling, partner på Northzone 
med 2,4 miljarder kronor i sin senaste 
fond.

Anställt svenska stylister
Den senaste investeringen är den per-
sonliga shoppingtjänsten Outfittery 
som är både webbsida och app för 
mobilen. Bolaget är tyskt, men finns 
även i sju andra länder, bland annat  
i Sverige där man redan har anställt sex 
stylister.

Outfittery grundades 2012 av Julia 
Bösch och Anna Alex, som båda är 30 
år. De träffades när de jobbade på den 
börsnoterade e-handelsjätten Zalando, 
med Stenbeckkontrollerade Kinnevik 
som storägare.

”Anna och jag klickade direkt. Sedan 
upptäckte vi att vi hade samma vision 
om fram tiden för herrmode, nämligen 
att hjälpa män med personliga stiltips”, 
säger Julia Bösch.

I korta drag går tjänsten ut på att 
användaren definierar sin stil på jobbet 
och på fritiden samt därefter skickar in 
sina mått till Outfittery. Tillbaka får han 
en rad klädkombinationer som han 
provar i hemmet. Kunden behåller det 
han gillar och skickar tillbaka resten.

Bolagets huvudkonkurrent är ame-
rikanska Trunkclub med ett snarlikt 
koncept.

Backas upp av Northzone
Northzone står bakom majoriteten av 
de 170 Mkr (20 miljoner dollar) som 
Outfittery tar in i denna emissions-
runda. 

Övriga investerare är riskkapital-
bolagen Highland Capital Partners, 
Mangrove Capital Partners samt den 
tyska mediekoncernen Holtzbrinck.

”Vi når 200 000 män i åtta europe-
iska länder i dag. Målet är att nå alla 
män i Europa. Just nu investerar vi för 
att bygga varumärket och expandera 
till fler länder”, säger Julia Bösch.

JONAS LEIJONHUFVUD
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FÅR RISKKAPITAL. Anna Alex och 
Julia Bösch, grundare av sajten 
 outfittery.se, som hjälper män att 
shoppa klädstil.

Zalandos 
avhoppare  
i guldregn
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