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Vi hoppas kunna starta ett intressebolag i Värmland, menar Margareta Neld och Ann-Sofie Olsson, Asynjor Invest, till höger, tillsammans med Karin Skoglund, Karlstad och Anna Lundmark
Lundbergh, vd i Almi Värmland.
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Utbildar kvinnor till riskkapitalister
2015 startade tre kvinnor
i Stockholm, Margareta
Neld, Monica Hedberg
och Ann-Sofie Olsson
nätverket Asynjor Invest
som byggt en ekonomisk
plattform där kvinnor
investerar i bolag och
utbildas i finansiering.
– Vi reser land och rike runt
med satsningen som fått stor
uppmärksamhet. Vi hoppas
att intresset bland kvinnorna i Värmland blir så stort att
vi kan starta upp ett intressebolag som investeringar i
främst onoterade bolag, sa
Margareta Neld, vid besöket
i Karlstad.
Ett 50-tal kvinnor hade
kommit till mötet med Almi
Värmland som värd.

Mansdominerad
– Vi behöver den här
satsningen. Riskkapitalbranschen är mansdominerad och de investeringar
som görs i bolag som ägs och
drivs av kvinnor genomförs
ofta av män. Det är dags att

ändra på den saken, sa Anna
Lundmark Lundberg, vd i
Almi Värmland.
Hittills har Asynjor startat
intressebolag i Stockholm.
Nu står Värmland, Gotland
och Gävle står på tur.
– Att det skulle finnas ett
intresse bland kvinnorna var
vi nog ganska säkra på, men
det skulle vara så stort har
överraskat oss, sa Ann-Sofie
Olsson, vid mötet.

Fornnordiskt namn
Namnet Asynjor är ett fornnordiskt namn som fritt
översatt betyder gudinnor,
eller affärsgudinnor som
grundarna av nätverket vill
kalla kvinnorna som blir investerare.
Utbildningen Asynjor är
man ensamma om i landet.
Ta makten över ditt eget
kapital är honnörsordet för
utbildningen som leder fram
till att kvinnorna får betyget
diplomerad investerare.
– Man kan säga att vår
satsning är steget efter utbildningen Styrelsekraft

som initierades av Maud
Olofsson, näringsminister i
den tidigare borgerliga regeringen. Hon såg bristerna
för kvinnorna. Något som vi
nu försöker rätta till, sa Margareta Neld.

Trestegsraket
Anna Lundmark Lundbergh
talar om en trestegsraket.
– Nu har många värmländska kvinnor deltagit
i mötet med Asynjor och
tänkt tankar kring investeringar. Nästa steg blir att få
i gång utbildningen i Värmland. Det tredje steget blir
att samma kvinnor tillsammans med andra kvinnor
investerar i de onoterade
företagen.
Inför investeringarna anordnas event där småföretagen och startupen berättar
om verksamheten och sina
planer på kort och långt sikt.
– Man kan säga att vi investerar i ett tidigt skede,
säger Ann-Sofie Olsson.

Jonny Ohlsson

Riskkapitalbranschen är mansdominerad, men nu satsar alltfler kvinnor på investeringar
och tar makten över sitt kapital, fr v Karin Skoglund, Anna Lundmark Lundberg, Almi
Värmland samt Margareta Neld och Ann-Sofie Olsson, Asynjor Invest.

