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ffärsänglar är verkligen på  
tapeten nu och aktuellare än 
någonsin, berätta om vad du 
tycker deras uppgift är och 
varför de är så viktiga? 

Att Stockholm ligger på andra plats i världen 
efter Silicon Valley i att driva upp unicorns  
tycker jag är helt fantastiskt och det är ett eko-
system som jag vill att vi ska stötta och nyttja. 
Genom vårt affärsängelnätverk i Nyfikna  
Investerare skapar vi den plattform som  
jag själv saknade när jag började investera  
i onoterade bolag. Jag ville vara nära entrepre-
nören och investera så kallat  ”smart kapital”, 
det vill säga inte bara kapital utan också  
kunskap, kontakter och ingångar till kunder. I 
rollen som impact investor har vi möjlighet att 
vara med och driva den hållbara utvecklingen 
av vårt samhälle till kommande generationer – 
vilket gör mig väldigt ödmjuk och stolt. 
  
Vilka drömänglar har du och vill du ska  
joina nätverket? 
Jag drivs av att skapa värde, inte bara genom 
investeringar och affärer, utan framförallt 
mellan människor. Många startups går i stö-
pet på grund av konflikter mellan grundarna, 
in the end of the day handlar den här typen av 
investeringar till stor del om människor och 
relationer.  

Vi har fantastiska investerarprofiler inom  
e-handel, media tech, health tech och food-  
& water tech med oss. Alltifrån unicornentre-
prenörer till börs-vd:ar som gjort resan med 
uppköp och exit. Vi sitter inte på alla svaren, 
men vi är nyfikna och ödmjuka – och genom 
vår process kommer vi tillsammans att nå vårt 
mål om att skapa en unicornfabrik. 
  
Vilken tech-sektor tror du kommer bli mest 
intressant framöver? 
Fintech är superspännande liksom hälsa.  

Hälsa är viktigare än pengar så får jag bara 
välja en är det hälsa.  

Ett kriterium i vår portföljstrategi är att 
rida på megatrender. En otrevlig sådan som 
vi analyserar närmare just nu är klimatför-
ändringarna. Extremoväders konsekvenser 
är något vi vill hedga oss mot genom att aktivt 
investera i bolag vars produkter bidrar till  
lösningar på problematiken.  
 
Bitcoin, yes or no? 
Absolut lite på lång sikt. Själv är jag relativt 
tungt investerad. 
 
Priserna på både guld och silver har rusat  
i höjden senaste åren, vad tror du om  
framtiden? 
 På lång sikt är det skuldsättningen och 
mängden pengar i systemet som driver  
priset på guld och silver. Det finns flera  
faktorer som talar för att priset på både guld 
och silver under 20-talet kan gå upp flera 
gånger från dagens nivåer.  

Alla de ekonomiska stödpaket som  
rullas ut världen över där man bland annat 
trycker pengar, så kallad fiatvaluta, är en 
faktor som man ska ha med sig i sin analys 
liksom skuldberget som byggs allt större.  
 
På tal om din bok som kommer ut senare i år 
som handlar om just fastighetsinvesteringar, 
vad tror du händer nästa år på den marknaden? 
Så länge räntorna är låga och de ekonomiska 
stödpaketen rullar på kommer fastighets-
priserna med stor sannolikhet gå upp.  
Kanske ser vi en liten sättning nu när  
amorteringskravet rullar igång igen, men 
det har ju inte påverkat kurvan nämnvärt 
hittills.  

Jag är långsiktig i fastigheter och när  
den marknaden dippar (om den någonsin 
kommer göra det igen) är planen att sälja av 

metallerna och öka i fastigheter. Genom låg  
belåningsgrad och bunden ränta behöver 
man inte fundera så mycket på det, utan bara 
ta sig in så fort man kan och låta kapitalet  
arbeta. 
 
Så till sist en personlig fråga som rör bara 
dig, hur har du hunnit med allt och vilka 
egenskaper besitter du som får så mycket 
gjort på så kort tid? 
Kanske nyfikenheten i kombination med  
fokus på flow? Sen har jag ett fantastiskt  
nätverk kring mig som stöttar och hjälper 
mig. 
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En nyfiken investerare 

Oanad talang: Ingen tror jag.  
Om inte sanndrömmar är en sådan. 
Passioner i livet: Min familj,  
investeringar och resor. 
Läser just nu: Buffet Snowball,  
The cash Quadrant, Pilgrimsresan  
och Rangan. 
Reser gärna till: Mallorca. 
Favoritrestaurang: Mammas och  
pappas mat slår allt. Annars The 
Carbonara i Rom.

FEM SNABBA

Joanna Törngren Redebrant 


