
 

 
 
  
 

Riskkapital söker Umeåföretag  
för lönande samvaro  
Det finns gott om riskkapital som kan bidra till tillväxt i Umeå och regionen. Två av de 
bolag som investerar regionalt är Ekström Management & Investment, EM&I, och 
Partnerinvest Norr, som båda presenterade sig vid Morgonpasset den 6 september.  
 
Familjeföretaget EM&I startades 1997 av Gunnar Ekström, som bl.a. byggt upp Umeåföretaget 
Konftel. Detta såldes för inte så länge sedan vidare till världens största telekomföretag Avaya, 
men EM&I hittar ständigt nya mindre och medelstora bolag mellan Örnsköldsvik och Skellefteå 
att investera i.  
EM&I söker bl.a. unika eller konkurrenskraftiga produkter och tjänster, lyhörda och 
förändringsbenägna entreprenörer, ett aktivt delägarskap och samverkan med andra utvalda 
investerare.  
 
Eget uppdrag  
– Viktigt för oss är också en styrelseplats. Ofta är den knuten till ett särskilt uppdrag, till exempel 
Eftermarknad, en verksamhet som tyvärr kan vara bortglömd, berättade Gunnar Ekström.  
I EM&I:s nuvarande portfölj återfinns bland andra Enycon, som utvecklar mobila 
biobränsleeldade värmeanläggningar, Mindspace Group, som producerar tjänster inom interaktiv 
kommunikation, och FitnessPlayer, en musiktjänst för friskvårdsanläggningar.  
Det sistnämnda är ett helägt bolag, vilket är ett undantag från grundregeln om max 49 procents 
ägande.  
 



 
 
Stor bredd  
Samma tak gäller för Partnerinvest Norr, där kapitalet kommer från ägarna Norrlandsfonden och 
Almi Invest samt från EU, länsstyrelsen och regionen. Målgruppen är bolag i Västerbotten och 
Norrbotten, och Partnerinvest Norr tillför 1–15 miljoner.  
Investeringarna görs alltid tillsammans med privata aktörer på lika villkor. Ett exempel är att även 
Partnerinvest Norr investerat i nämnda Enycon. Som Ingela Lidström från Partnerinvest Norr 
redogjorde för, gäller övriga satsningar alltifrån medicinteknisk utrustning till ägg.  
– Det är en fantastisk bredd på våra bolag. I nästan alla har vi med partners som kan bidra både 
med branschkunskap och kontaktnät.  
 
Innebandy och säkerhet  
Ingela Lidströms kollega Marcus Isaksson beskrev den klassiska finansieringsvägen för ett 
nystartat företag. Från att söka stöd eller bidrag är nästa steg ofta ett besök på banken.  
– Banken kan låna ut pengar, men i nästa expansionsskede kräva att man satsar eget kapital och 
det är där vi kommer in. Tryggheten med oss är att vårt uppdrag är att utveckla regionen.  
Ett av de bolag som Partnerinvest Norr satsat i är Evsport, vars mål är ett nytt starkt 
innebandymärke. Om sporten blir OS-gren, finns stor potential. Ett annat bolag är 
Behaviormetrics, som utvecklar en ny typ av säkerhetslösningar för t.ex. mobiltelefoner. Tekniken 
känner av ägarens personliga sätt att knappa in sin pinkod.  
 
God avkastning  
Stora förhoppningar finns på Enycon. De 50 miljoner som de båda riskkapitalbolagen satsat så här 
långt kan bli 100 miljoner innan uppbyggnaden är klar. – Sedan kan avkastningen bli mycket god. 
Vi ser det som en av de mest stabila och långsiktiga investeringar vi gjort, sade Ingela Lidström.  
Processen för en investering pågår ofta 2–6 månader. Marcus Isaksson betonade fördelarna med 
att kombinera privata och offentliga aktörer. De privata har ofta ett bra kontaktnät, 
branscherfarenhet och operativt engagemang, medan de offentliga står för trygghet och 
kapitalstyrka.  
Gensvar direkt  
– Och det finns fantastiskt mycket kapital där ute, det gäller bara att matcha ihop entreprenörerna 
med rätt investerare, sade Marcus Isaksson.  
Bekräftelse på det kom omgående i form av en efterlysning från en av åhörarna, Eva Grahn 
Håkansson från Industrifonden:  
– Vi söker bolag i Norrland att investera i! 
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