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Sammanfattning 
Behovet av kapital är väldigt stort för ett företag vid uppstarten av verksamheten. 
Svårigheten att få externt kapital uppstår oftast vid denna fas, då kan nämligen en 
affärsängel bidra med kapital och vara till stor hjälp för företaget. Affärsängel är en 
privatperson eller en samling av privatpersoner som investerar finansiellt kapital. Dessa 
änglar tillför också affärsmässig kunskap till onoterade företag, där de finner 
tillväxtpotential. För att ett företag skall kunna använda riskkapital som en 
finansieringskälla på bästa sätt, måste de först uppfatta vad en affärsängel har för 
egenskaper samt hur de agerar.  

Syftet med denna uppsats, är att studera hur aktiva affärsänglar resonerar rörande sina 
investeringar i livscykelns–hypotes. Vidare att studera hur informations-asymmetrin 
mellan den aktiva affärsängeln och entreprenörer påverkas före och under 
investeringsprocessen.  

Vi har utfört en kvalitativ undersökning genom intervjuer med fyra olika affärsänglar i 
Sverige, för att få en uppfattning om en affärsängels investeringsstrategier samt 
relationen mellan en affärsängel och entreprenören. Affärsänglar som har valts, är 
erfarna av denna typ av investering. Detta val på grund av att vi skall få en bred och 
djupare förståelse om hur affärsänglar går till väga, samt vilka värderingar som 
affärsänglarna fokuserar på vid sina investeringsbeslut. 

Den valda teorin som är hämtad från tidigare studier, artiklar och relevanta böcker, vilka 
är relaterade till investeringens livscykelteori samt informationsasymmetrins teorier, hur 
dessa påverkar en affärsängels investerings beslut samt strategier i deras dagliga arbete. 
Med dessa teorier i beaktande har vi samlat in empiriskt material från affärsänglar, 
vilket redovisas i det empiriska kapitlet. Analysen har skapats i ljuset av empirin och de 
teoretiska referensramarna, detta för att skapa en trovärdig och realistisk syn på hur en 
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affärsängel agerar under sina investeringsbeslut. I slutsatsen beskrivs de mest väsentliga 
faktorerna som ligger till grund för affärsänglarnas investeringar. 
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Abstract 
The need for capital is very large for a company at the startup of operations. The 
difficulty to obtain external capital usually occurs at this stage, since it would permit an 
angel to provide capital and be very helpful for the company. Angel is an individual or a 
collection of individuals who invest financial capital. These angels also bring business 
knowledge to unlisted companies where they see growth potential. For a company to 
use equity as a financing source in the best way, they must first understand what an 
angel investor has the properties and how they act. 

The purpose of this thesis is to study how active business angel’s argue regarding their 
investments in the life cycle hypothesis. Furthermore, to study how information 
asymmetry between the active business angel and the contractors is affected before and 
during the investment process. 
 

We conduct a qualitative survey through interviews with four business angels in 
Sweden, to get an idea of a business angel investment strategies and the relationship 
between an angel and entrepreneur. The business angels that have been selected are 
experienced in this type of investment. This choice is due to us to have a broad and deep 
understanding of how business angels go about it, and the values that business angels 
are focusing on in their investment decisions. 
 

The chosen theory is taken from previous studies, articles and relevant books, which are 
related to the investment's life cycle theory and information asymmetry theories, how 
they affect a business angel’s investment decisions and strategies in their daily work. 
With these theories in mind, we've gathered empirical data from business angels, which 
are reported in the empirical chapter. The analysis has been created in light of empirical 
and theoretical frameworks in order to create a credible and realistic view of how an 
angel investor acting in their investment decisions. In conclusion described the most 
significant factors underlying business investment angels. 
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1 Inledning	  
	  

Affärsidéer skapas dagligen av skickliga entreprenörer, men endast ett fåtal av dessa 
affärsidéer får möjligheten till etablering på marknaden. Detta på grund av ett 
resursbehov, i de flesta fall rörande finansiellt kapitalbehov och externa kunskaper 
rörande företagsetablering. De flesta investerare väljer att inte satsa pengar i nystartade 
verksamheter, på grund av förhållandet mellan den höga risken och den potentiella 
avkastningen. Investerarna tvekar eftersom misslyckande av nystartade verksamheter är 
större än upprättade verksamheter, även svårigheter vid kalkylering av 
tillväxtpotentialen (Landström, 1993). 

Att fylla detta finansiella kapitalbehov hos entreprenörerna, är de informella 
investerarnas primära affärsvision. Ett mer välkänt namn för dessa informella 
investerare är affärsänglar som gör kapitalsatsningar av egen tid och med eget kapital i 
ett onoterat tillväxtbolag (Nilsson, 2007). En affärsänglar kapital satsningar och 
förbindelser skiljer sig beroende på vilken utvecklingsfas produkten eller tjänsten 
befinner sig i. Genom att studera produkt- och tjänstlivscykel hypotesen, finner man 
olika behov som projekten är beroende av och vad affärsänglarna väljer att lägga fokus 
på tillsammans med sitt avkastningsintresse. Lägre avkastning kan accepteras på deras 
investeringar, eftersom finansiella mål inte är enbart en drivkälla vid investeringar. 
Riskerna brukar oftast minska på grund av att affärsängeln är väldigt bekant med den 
industri han/hon investerar i. Ett exempel kan vara tidigare kunskaper från varierande 
verksamhetsområden (Landström, 1993). Vanligtvis är målet vid en investering att få en 
så hög vinst som möjligt, var på det finns två handlingssätt, passiv eller aktiv 
engagemang från affärsängeln (Helle, 2004). Då den aktiva ängeln inte bara bistår med 
sitt egna kapital utan även engagemang och erfarenheter av företagsutveckling. 
Engagemanget som den aktiva affärsängeln bidrar med, ses som en 
informationsöverföring, vilken är både uttalade – och outtalade kunskaper. Till skillnad 
från den passiva ängeln, vilken bara placerar kapital med avkastningskrav (Helle, 2004). 

 

1.1 Tidigare studier 

Behovet av kapital är väldigt stort, för ett företag vid start av verksamheten. Svårigheten 
att få externt kapital uppstår oftast vid denna fas, då kan nämligen en affärsängel bidra 
med kapital och vara till stor hjälp för företaget. För att ett företag skall kunna använda 
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riskkapital som en finansieringskälla på bästa sätt, måste de uppfatta vad en affärsängel 
har för egenskaper samt hur de agerar.  

Affärernas största ursprung av kapital bestås av affärsänglarnas investeringar. Vinsten 
på kapitalsatsningarna är starkare om de görs av en ängel i jämförelse med en 
närstående. Affärsänglar i Sverige har blivit bättre i sitt handlingssätt i sökande på nya 
investeringsmöjligheter (Landström och Månsson (2006). I dagsläget har marknaden 
mognat för riskkapitalisterna.  

Tidigare studier har visat en ganska klar bild i form av vilka våra affärsänglar är, vad 
och varför de investerar. Tydliga likheter mellan affärsänglar i olika länder som studien 
är baserad på argumenteras med (Mason & Harrison, 1996). Affärsänglarna föredrar att 
investera i företag som befinner sig i uppstartsfasen, där de tillför kompetens och 
kunskap samt är en hjälpande hand vid utveckling av nätverk för ett företag (Benjamin 
och Margulis (2001), Svenska Riskkapitalföreningen (2011) ). 

Nyman(2004) talar om tre olika indelningsgrupper när ängeln visar ett intresse eller 
fokus vid en investering. De tre grupperna är bransch, investeringens storlek och 
geografiskt område. Investerare kan hittas med olika personligheter, nämligen de som 
investerar och satsar stort kapital i företag. Det finns också de som vill tillföra värden i 
bolaget och de som vill vara effektiva vid bolagets utveckling (Benjamin och Margulis, 
2005). 

Starka och effektiva ledargestalter är vad affärsänglarna oftast letar efter i företag och 
vid deras kapitalsatsningar är de personliga enligt Vance (2005). Han stärker detta, med 
att affärsängeln vill veta, det mesta om personerna som driver de företag de vill 
investera i. 

Senare studier pekar på att marknadens tillväxtpotential och ledning ligger till grund för 
investeringsbeslut. Flera studier har gjorts för igenkännande av ängelns krav vid 
investeringsprocessen (Mason & Harrison, 1994). Vid efterföljande studier har det 
stärkts (Feeney, Haines & Riding, 1999; Van Osnabrugge & Robinson, 2000).  

Lindsay (2004) undersökte hur relationen mellan affärsänglar och entreprenörer i fråga 
om entreprenörsanda förhåller sig. Mogna företagare är vad affärsänglar måste vara, 
kom Lindsay (2004) fram till, detta stärks med att de befinner sig i en växlande miljö 
samt på grund av deras investeringsfokus. Undersökningen visade också att affärsänglar 
är risktagare, proaktiva och har en innovationsförmåga, därför finns en viss 
entreprenörsanda hos dem. 
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Shane & Cable (2002) förklarar i sin undersökning hur entreprenörer kan övervinna 
informationsasymmetrin mellan sig själva och potentiella investerare, för att på bästa 
sätt kunna få tillgång till finansiering. Detta anser de vara en väldigt viktig fråga för den 
entreprenörskapliga forskningen. Deras forskning utgår från respons från 50 företag och 
202 investerare, där de undersöker relationen mellan entreprenörer och affärsänglar vid 
investeringsbeslut och med fokus i informationsasymmetrin. Denna studie gjordes på 
entreprenörer och affärsänglar i USA. Författarna kom fram till att entreprenören är den 
viktiga faktorn vid ett investeringsbeslut. Där den viktiga parten är hur väl 
entreprenören delar med sig utav dess information samt hur stor drivkraften är hos 
denna. Shane & Cable kom fram till två hypoteser som stärker att affärsänglar, 
investerar hellre i nya affärsidéer när de har all information tillgänglig om entreprenören 
och affärsidéerna än om de inte har denna information.  

En undersökning genomfördes av Avdeitchikova (2008) för att se hur stor marknaden 
var i Sverige för det informella riskkapitalet och huruvida de informella investeringarna 
påvisade några homogena beteenden. Baserat på kvantitativ data på 422 investeringar 
och på 278 informella riskkapitalister visade resultatet att egen kunskap kan bidras av 
investeraren samt att tillgången av det ekonomiska kapitalet avgör vilken roll 
investeraren tar i investeringen. 

 

1.2 Problem diskussion 

Det har saknats forskning, kring hur viktig informationsasymmetrin är för affärsänglar i 
Sverige. Tidigare studier påvisar enbart på att affärsänglar letar efter starka ledare eller 
entreprenörer. Det diskuteras också mycket om änglars erfarenhet och egenskaper. Samt 
att det finns en tidigare studie om hur viktig informationsasymmetrin är för investerare i 
detta fall affärsänglar i USA. Men den stora frågan är hur kan denna informations 
asymmetri påverka relationen mellan en ängel och en entreprenör i en 
investeringsprocess i Sverige? Hur kan änglarna applicera dess erfarenhet och 
information till entreprenörerna?  

Det har också saknats undersökningar i vilka faser en affärsängel investerar i och vad de 
stora faktorerna till detta är. Tidigare studier diskuterar att de föredrar vissa faser och 
ängeln bestämmer vilken roll den tar men inte varför? 

Tidigare studier resonerar kring att affärsänglar hjälper ett företag vid behov av kapital 
när andra finansiärer inte beviljar dem detta. Den stora frågan är då om dessa änglar 
hjälper företaget eller om de är något fördärv, då de flesta kräver en styrelseledamot i 
företag de investerar i. 
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Därför har vårt fokus i denna uppsats varit att kunna besvara dessa frågor samt dra en 
slutsats om affärsänglar är ett företags räddning eller fördärv. Teorin säger sitt, men det 
viktiga är vad våra intervjuade änglar svarar på våra frågor, relaterade till en ängel och 
en entreprenör. Fokus läggs på vilka strategier som bör följas för ett lyckat 
investeringsprojekt skall uppnås av en aktiv ängel med inriktning på livscykelhypotesen 
och informations asymmetri. 

Vi vill med denna uppsats upplysa hur affärsänglar tänker och vad de uppmärksammar 
samt vad som är viktigt innan och vid en investering. Resultatet av denna uppsats kan 
vara bra för företag som behöver externt kapital eller också extern kompetens. Det kan 
även vara av vikt, att veta vilka upplysningar som är viktiga innan en affärsängel 
bestämmer sig för att investera. Företagen kan vara förberedda genom att ha en sådan 
kunskap vid ett eventuellt möte med en affärsängel. Nytta kan även ges till oerfarna och 
kommande änglar, för att veta vad som anses vara viktigt vid en investering. Misstag 
vid investeringar kan undvikas med hjälp utav responsen från de intervjuade änglarna i 
form av åsikter och erfarenheter. 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar informationsasymmetri en affärsängels investeringsbeslut? 

Vilka investeringsstrategier inom livscykelhypotesen bör en aktiv affärsängel förhålla 

sig till för att lyckas i sitt investeringsprojekt? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur aktiva affärsänglar resonerar rörande sina 
investeringar i livscykelhypotesen, och att studera hur informationsasymmetrin mellan 
den aktiva affärsängeln och entreprenörer påverkas före och under 
investeringsprocessen.  

 

1.5 Metod   

Vår plan och tillvägagångssätt under uppsatsen var att börja med en insamling av en 
teoretisk referensram samt att samla in kvalitativ och kvantitativ data. Detta genom 
enkät insamling och intervjuer av valda objekt, som är relaterade till ämnesvalet och 
problemformuleringen ovan. De först valda teorierna anses som grundläggande 
information/ teorier relaterade till vårt ämne, vilket därav fokuserar sig på våra viktiga 
teorier kring problemformuleringen. Vidare kommer teorier och intervjuerna ställas mot 
varandra för att analyseras och kritiseras. 
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1.6 Avgränsningar 

Vår undersökning kommer inte att täcka formella investerare, som är kända som venture 
capital- bolag utan fokus kommer att ligga på de informella investerarna som brukar 
benämnas affärsänglar. Undersökningarna och uppsatsen riktar sig enbart på 
affärsänglar i Sverige, vidare har vi valt att avgränsa oss till affärsänglar med 
investeringsportfölj av ett värde på ca 20 miljoner kronor. Vi har valt att avgränsa oss 
till den aktiva ängeln för att få en djupare bild av ängeln i förhållande till 
investeringsbeslut och agerande inom livscykelhypotesen. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

De olika teoretiska referensramar som författarna valt att tillhandahålla och spegla i 
uppsatsen beskrivs i teori kapitlet. Denna teori är nära knuten till det valda ämnet 
affärsänglar. Teorin är hämtad från relevanta akademiska artiklar, tryckt litteratur samt 
information distribuerad på internet. Genom empiri kapitlet redovisas det insamlade 
materialet, vilka våra intervjuade affärsänglar har tillgodosett författarna med. I analys 
kapitlet knyter författarna samman empirin och de teoretiska referensramarna, 
diskuterar hur vida dessa stämmer överens med verkligheten av en affärsängels 
handlande och agerande i investeringsbeslut samt kritik. Uppsatsen avslutas med att 
redovisa vårt resultat och slutsats samt en diskussion kring framtida studier. 
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2 Metod 
 

 
Figur 2;1, uppsatsens metod och arbetsgång. 

2.1 Val av litteratur  

De sekundära data har insamlats genom böcker, vetenskapliga artiklar, hemsidor och 
nya artiklar. Vid insamling av sekundär data så sker vissa svårigheter med att vara 
selektiv. Författarna valde därför att ha ett välstrukturerat och fokuserat syfte för att 
kunna identifiera den behövda informationen (Crowther & Lancaster, 2008).  

I sökandet av litteratur har fokus på sökorden varit affärsänglar, riskkapital, 
livscykelhypotesen, informationsasymmetrin, investeringar och en kombination av 
dessa ord. Det är viktigt för sökaren att avgöra vilken källa som skall användas vid 
insamlingen av sekundär data (Crowther & Lancaster, 2008). Författarna valde att först 
använda grundläggande teorier och information om affärsänglar för att läsaren skulle 
kunna få en inblick av vad det innebär och hur de fungerar. Där efter sattes fokus på de 
främsta teorier som är relaterade till våra problemformuleringar samt vår 
forskningsfråga. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vid datainsamling finns två stora områden som man brukar skilja på primärdata 
(primery data) och sekundärdata (secondary data)( Saunders, 2009). Primärdata som 
forskaren samlar in är direkt knuten till den specifika forskningen, den är insamlad 

Analys	  
och	  

slutsats	  

Metod	  och	  
ramverk	  

Teori	  

Frågformulär	  	  

Intervjuer	  
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direkt från källan för första gången och för det specifika ändamålet, detta kan vara en 
direkt intervju eller ett frågeformulär riktat direkt mot informations källa. Sekundärdata 
är information och data som är insamlat tidigare och används för föregående studier 
eller syften. Exempel på detta är tidigare studier, litteratur eller artiklar, det kan även 
vara dokumenterade intervjuer eller inspelade möten (Saunders, 2009). Fördelen med 
sekundärdata kontra primärdata är att det spar tid för forskaren att ta fram. Om tidigare 
forskning och studier gjorts inom ämnet kan det sekundärdata vara av högkvalitet, om 
referenserna och källorna är de rätta kan den sekundärdata vara av kvalitet och blir 
således resurssparande och tillförlitlig. 

Författarna har valt att använda sig av både sekundär- och primärdata. Primärdata 
samlades in vid frågeenkäter och intervjuer av affärsänglar, medan de sekundärdata som 
används i första hand varit litteraturstudie, som artiklar, böcker och tidigare forskning 
inom detta ämne samt närliggande ämnen.  

2.2.1 Kvalitativ- eller kvantitativinsamling 

Olika metoder lämpar sig bättre än andra beroende på vilken datainsamling som krävs 
för att forskarens frågeställning kan besvaras. Den kvalitativa insamlingsmetoden berör 
i första hand data som är i form av ord (meningar, texter ect) som förmedlar en mening 
(Jacobsen, 2002). Denna metod är även en del av hur människor och individer tolkar 
och observerar sin omgivning, sin sociala verklighet (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa 
datainsamlingsmetoden står för öppenhet. Den intervjuade lägger fram sina tolkningar 
och åsikter rörande ämnet och dess frågor (Jacobsen, 2002). Denna metod har 
författaren använt i de intervjuer som han har genomfört, på de utvalda affärsänglarna. 
Metoden har använts för att kunna få en mer detaljrik och fördjupande insikt i 
intervjuobjekten. Fördelarna med denna metod är att man kan få fram mycket 
information och som kan analyseras från olika ståndpunkter i uppsatsprocessen, från 
undersökningsupplägg till analys. Djupgående intervjuer är tidskrävande, vilket 
resulterar i att forskarna inte har möjlighet att genomföra större insamlingar i 
populationen (Jacobsen, 2002). Därav kan författarna välja att vid sidan av den 
kvalitativa datainsamlingen även använda sig av en kvantitativ insamlingsmetod. Denna 
metod är mer strukturerad och har mer styrda riktlinjer. Man väljer ut området som man 
vill beröra och styr frågorna mot detta område. Insamlingsmetoden består oftast i detta 
fall av frågeenkäter. Den kvantitativa datainsamlingsmetoden är bättre lämpad att 
använda när vi vill beskriva ett fenomen eller en frekvens, man kan med denna metod 
studera hur ofta ett fenomen eller en omfattning inträffar (Jacobsen, 2002). Man kan 
även med mindre resurser undersöka en större population. Nackdelar med kvantitativ 
undersökning är att man kan få en ytlig prägel på undersökningen. Det är svårt att bli 
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djupgående genom svar via enkäter. För att studera fenomenet och problematiken runt 
affärsänglar i Sverige, har den kvalitativa insamlingsmetoden stor betydelse, eftersom 
den når de valda elementen i populationen som är av intresse för studien och kan på så 
sätt ge en bra indikation om hur affärsänglar resonerar runt det studerande ämnet 
(Jacobsen, 2002). 

2.3 Metodval 

2.3.1 Metodval och metodproblem 

I dagsläget finns det affärsänglar överallt i världen. Svenska Riskkapitalföreningen 
(2011), menar på att det finns omkring 3000 till 5000 affärsänglar i Sverige, de flesta 
föredrar att vara okända. För att kunna göra denna uppsats möjlig i tidsperspektivet har 
vi valt ut några affärsänglar lokaliserade på olika orter i Sverige. Affärsänglar som 
deltagit är erfarna vid denna typ av investering, detta på grund av att författarna skall få 
en så bred och djupare förståelse på hur de går till väga. Författarna har med avsikt valt 
bort nyetablerade affärsänglar, eftersom dessa anses förhållandevis oerfarna, vilket 
skulle göra undersökningen svårare att analysera och dra slutsatser från.  

Uppsatsens utgångspunkt har varit fallstudie (casestudy) på affärsänglar, där författarna 
vill belysa aktiva affärsänglar i ett investeringsbeslut. Forskarna går in och analyserar de 
vardagliga händelserna och situationerna genom frågeformulär, observationer, 
intervjuer och verbala rapporter (Ghauri, Grönhaug, 2010). Dessa analyser speglas 
sedan mot teorier och litteratur som valts att användas i denna rapport. 

Författarna valde följande metodval för att kunna få en inblick och förståelse i hur en 
affärsängel resonerar i sina investeringsbeslut. Vad han lägger sina värderingar och 
fokus på investeringen. För att kunna applicera teorier och litteratur till ämnet och 
granska affärsänglarna i ljuset av dessa studier har författarna valt att använda sig av en 
kvalitativ undersökning genom intervjuer samt möten med intervjuobjekten.  

För att kunna få en mer ingående bild av affärsänglarna och deras investeringsbeslut, 
samt vilken roll dessa vill inta i sin investering, har författarna genomfört en omfattande 
kvalitativundersökning i form av intervjuer av affärsänglar. Det var av en öppen 
karaktär, där intervjuprocessen fortskred genom att författarna ställde frågor kring 
ämnen som investeringar, syften och motiv, entreprenörens öppenhet och 
kommunikation, vilket intervjuobjektet fick tala fritt och obehindrat om (Appendix 1). 
Detta gav på så sätt ett djup i undersökningen och skapade en möjlighet till djupare 
analys av ämnet (Jacobsen, 2002). Vid sidan av den öppna intervjun presenterade 
författarna även ett par styrda frågor vilka var relaterade till området. 
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Man skiljer mellan två intervjumetoder, öppen och styrd. I den öppna intervjumetoden 
samlar forskaren information genom att ställa frågor inom ett studieområde och låter 
intervjuobjektet tala fritt om området, får man inte tillräckliga svar eller vill fördjupa sig 
inom studieområdet som kommer upp ställer intervjuaren följdfrågor som knyter an till 
ursprungsfrågan (Kylén, 1994). Denna metod syns oftast i nyhetsprogram eller radio, 
eftersom den ger ett djup i intervjun och låter intervjuobjektet ge sina tolkningar och 
observationer om ämnet (Jacobsen, 2002).  

Den styrda intervjun är mer lik en kvantitativ insamlings metod, man har färdiga frågor, 
som är direkt styrda mot ursprungsområdet som studeras. Den stora skillnaden är att i en 
öppen intervju kan man ha en dialog med fortlöpande följdfrågor och i den styrda är det 
enbart svar på frågor (Kylén, 2004). 

Vi fördelade enkäten i tre parter, för att kunna göra det enklare att analysera och följa 
responsen av frågorna som var relaterade till den utvalda teorin. Vi valde att först börja 
med en bakgrunds information av de intervjuade änglarna för att kunna förstå våra 
änglar djupare. Därefter satte vi fokus på livscykelhypotesen i part två. Vi ställde 
väldigt enkla frågor som ansågs spegla sig till den utvalda teorin. I den mån av att kunna 
stämma av om teorin och praktiken stämde överens. Frågorna var väldigt styrda inom 
livscykelhypotesen, men självklart fanns det öppna frågor som ställdes när man ansåg 
att responsen inte var tillräcklig i mån av att kunna analyseras.  

Den tredje parten utav enkäten fokuserade sig på informationsasymmetrin. Närliggande 
frågor uppkom för att kunna se om änglarna gav samma respons. Detta gjordes på grund 
av att få en så trovärdig respons som möjligt utav de utvalda änglarna. Frågorna riktades 
väldigt mycket på entreprenören, allt för att se hur viktig denna är för affärsänglarna och 
ett framtida samarbete. 

Slutligen avslutades enkäten men en väldigt styrd fråga, som vår uppsats fokuserar sig 
på. Detta för att kunna se vad affärsänglarna tycker om sig själva efter intervjuen. 
Självklart valde vi att ha en öppen dialog, där det frågades en väldigt enkel och öppen 
fråga nämligen; på vilket sätt? Vi kände att vi skulle vilja ha en motivering utav den 
styrda frågan i mån om att kunna dra en slutsats av den viktiga forskningsfråga som 
uppsatsen fokuserar sig på. 

Problem som uppstod under datainsamlingen, har varit att kunna nå ut till och träffa så 
många intervjuobjekt som möjligt och är villiga att tala ut. Ett par av intervjuobjekt som 
vi fick möjligheten att träffa valde att vara anonyma i denna rapport, författarna har där 
med valt att namnge dessa som affärsängel X och Y, övriga kommer att nämnas vid 
namn. Ambitionen var att kunna möta och intervjua affärsänglar från olika orter i 
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Sverige och för att kunna få en god bild av hur affärsänglar analyserar sina beslut, samt 
att undersöka om det finns skillnader mellan affärsänglar som är verksamma i större 
eller mindre städer. Dessvärre ansåg många av affärsänglarna att denna typ av 
undersökning skulle ta för mycket tid av deras ordinarie arbetsuppgifter och åtaganden. 
Som nämnts tidigare var de inte villiga att bli omnämnda i en officiell rapport, av detta 
slag, vilket försvårade genomförandet av datainsamlingen. Tillslut valdes fyra 
affärsänglar ut för undersökningen, två av dessa med förbehållet att få vara anonyma.  

Problem som kan uppstå under intervjuer är om intervjuaren och intervjuobjektet inte 
får kontakt eller att intervjuobjektet känner sig obekväm i situationen att bli intervjuad, 
det kan exempelvis vara att svara på vissa känsliga frågor eller att diskutera ämnet som 
sådant. Att sitta i en personlig intervju i fysisk form skapar ett större engagemang och 
förtroende för båda parter (Alvesson, 2006), detta blev ett problem eftersom visa 
intervjuer fick genomföras via telefon. Författaren fick krympa antalet intervjuobjekt 
men fick ändå en god överblick och ett bra utfall. 

2.3.2 Analys av material 

När svaren från intervjuerna hade samlats in, startade nästa moment i metod arbetet, att 
analysera det råa materialet. Enligt Jacobsen är det tre steg som man bör utgå från när 
man analyserar kvalitativa data, Beskrivning, systematisering och kombination. 
Beskrivnings fasen innebär att man går igenom och skriver informationen man fått från 
intervjuobjekten, det är av stor vikt att man inte väger in personliga värderingar av 
materialet utan genomför denna fas förutsättningslöst och objektivt. Systematiseringen 
hjälper forskaren att dela upp den insamlade informationen i olika kategorier, vilket 
förenklar jämförelsen mellan intervjuerna. Kombinationen, här gäller att tolka, urskilja 
och generalisera informationen.  

 

2.3.3 Trovärdigheten 

Uppsatsens tillförlitlighet skall vara trovärdig, det bygger på det aktuella ämnets 
information, vilken har samlats in genom datainsamlingsmetoderna. De valda 
insamlingsmetoderna är baserade på tidigare studier och litteratur som varit relevanta 
till ämnet (Taylor, 2005). För att få resultatet trovärdigt valde författarna ut fyra 
verksamma affärsänglar för intervjuer runt om i Sverige. För att giltigheten av 
intervjuerna och undersökningarna skulle bli trovärdig och så djupgående som möjligt, 
kontaktade författarna affärsänglarna via telefon. Vidare redogjorde författarna för 
uppsatsens syfte och mening, talade obehindrat om frågorna, intervjufrågorna skickades 
ut med returnerande svar från intervjuobjekten. För att denna studie skulle kunnat bli än 
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mer trovärdig och giltig bör forskarna göra en mer omfattande datainsamling, vilket 
troligen ger en mer djup och bredare kunskap och förståelse för ämnet. 

Det insamlade materialet har analyserats i ljuset av tidigare studier och befintlig 
litteratur. Detta för att se hur vida de intervjuade svaren kan tolkas som trovärdiga och 
giltiga. Något som bör tas i beaktning är hur de intervjuade personerna vill vara 
sanningsenliga och villiga att delge information rörande ämnet vilket kan påverka 
trovärdigheten negativt. Lika så är intervjuarens tolkning av svaren en viktig del i det 
slutgiltiga resultatet och resonemanget. För att minimera den utgången har författarna 
valt att arbeta med flera olika källor av litteratur vilket har fått spegla de svar som 
intervjuerna har resulterat i (Taylor, 2005).  

För att trovärdigheten av rapporten skall vara giltig har kontakten med intervjuobjekten 
och intervjuerna genomförts på ett så likartat sätt som möjligt. Med samma frågor 
ställda i samma följd, och presentationen av uppsatsens syfte. Varje affärsängel är sin 
egen person samt har sina egna värderingar och åsikter. Författarna ser det som viktigt 
att bara lyssna och beakta utan fördomar och egna åsikter.  

För att läsaren skall kunna göra en egen tolkning och förståelse har författarna valt att 
delge relevant information om varje affärsängels bakgrund och tidigare erfarenheter. 
Författarna anser det vara viktigt att ge läsaren en god överblick hur insamlingen av det 
empiriska materialet har samlats in för att kunna gör sin egen trovärdighetsbedömning 
av rapporten. 
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3 Teoretiska Referensramar 
Definitionen av riskkapital är enligt Swedish Venture Capital Association ett tillskott av 

kapital till företag som inte är ett lån utan en investering. Det medför ofta ett aktivt 

ägande av bolaget. Ägarna investerar både med kapital, kunskap och eventuella nätverk. 

All form av investering görs i samråd och medverkan av entreprenören då de bygger 

långsiktiga bolag(SVCA, 2011).  

 

Figur 3:1. Illustration av riskkapitalmarknaden (svca.se, 2011) 

De investeringar som behandlas inom riskkapitalmarknaden kallas för public equity och 

private equity, där public equity berör investeringar med noterade bolag med säte på 

någon av börslistorna medan private equity syftar till investeringar på onoterade bolag 

och ger upphov till ett mer aktivt ägarengagemang (Nyman, 2002, SVCA, 2011).  

Under samlingsnamnet private equity finns det tre primära undergrupper av investerare 

och investeringsformer nämligen affärsänglar, ventre capital samt buyouts. Dessa skiljer 

sig från varandra beroende på när investeraren väljer att göra entré i det utvalda bolaget.   

Affärsängel är en privatperson eller en samling av privatpersoner som investerar 

förmögenhet i och tillför ekonomisk kunskap till onoterade företag där de tror på 

tillväxtpotential. Denna grupp har oftast ett utvecklat nätverk, erfarenhet och kunskap 

om företagande, som genom sin investering av kapital blir engagerad och tillför det som 

är nödvändigt, för att utveckla företaget och ge god avkastning på sin investering 

(SVAC, 2011). 
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Venture capital-bolagen är professionella investerare, som alltid tar en aktiv roll i det 

investerade bolaget. Dessa investeringar ses som formella investeringar enligt Nyman 

(Nyman, 2002). De företag som går in som en aktiv partner i bolaget, bidrar med en 

ledande ställning, detta oftast i uppstartningsfasen eller den expanderandefasen då man 

ser den potentiella utvecklingen samt eventuella avkastningen (Isaksson, 2002). Det 

som venture capital – bolagen gör till skillnad från en affärsängel är att ängeln är mer 

engagerade i bolagen och satsar sin egen förmögenhet (Helle, 2004)(Matson och 

Harrison, 2002). 

Buyouts är den tredje grenen av riskkapitalinvestering i onoterade bolag. Denna 

investerings typ i mogna bolag innebär ett utköp av en verksamhet från ett bolag. Dessa 

förvärv finansieras i kombination av eget kapital samt en lånefinansiering. 

3.1 Affärsängel 
Investeringar av egen tid och eget kapital i ett onoterat tillväxtbolag utan 

familjeanknytningar, vilket görs av en privatperson kallas för en affärsängel (Nilsson, 

2007). I genomsnitt är deras investeringssummor vilka är varierande, men ligger 

omkring 10 procent av deras förmögenhet, jämfört med riskkapitalbolagen så är de 

vanligtvis små (Helle, 2004). Affärsängeln får vanligtvis kompensation i företaget, detta 

ofta i form av aktier (Helle, 2004, s. 103). 

Varje år antas det göras cirka tre miljarder kronor i investeringar av affärsänglar, det är 

dock svårt att hitta trovärdig information över exakt investerings summor (Östberg, 

2009b). Eftersom affärsängeln investerar eget kapital kan affärsängeln i allmänhet fatta 

snabbare beslut än riskkapitalbolagen, och inte ha några problem att investera i bolag 

som saknar förmåga för extrem värdetillväxt. Vanligtvis är en väntad exit för 

riskkapitalbolagen inom sju till tio år, men detta är något änglarna saknar (Helle, 2004). 

 

Affärsänglar är enligt studier oftast förmögna, välutbildade medelålderspersoner med 

stor kunnighet samt insikt att leda projekt. De är oftast och har varit egna företagare 

(Feeney, Haines & Riding, 1999; Aernoudt, 1999). Anledningen till att de flesta 

affärsänglar har blivit förmögna ligger i att de flesta har en bakgrund som VD eller 

chefsposition. En annan anledning är genom försäljning av företag som de varit 

delaktiga i från uppstarten (Landström, 1997). Detta leder till ett stort kontaktnät där de 
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ses som företagsledare eller som kunniga och kapitalstarka entreprenörer (Kempe, 

2005). 

 

Teknikorienterade företag är ett exempel på vad affärsänglar placerar pengar i vid tidig 

utvecklingsfas. Investering i branscher där affärsängeln har tidigare kunskaper är ett 

annat exempel, detta på grund av att erfarenheter och tidigare preferenser ligger till 

grund i deras investeringsbeslut (Landström, 1997). 

Affärsänglar får personligen ta ansvar när konsekvenser uppstår av deras investering 

eftersom de investerar sitt egna kapital. För att minska dessa konsekvenser eller 

kontrollera sin investering vill de oftast bli informerade innan stora beslut görs samt att 

engagemang i företaget sker aktivt och kontinuerligt (Denis, 2004). Aktivt engagemang 

sker väldigt ofta genom att sitta som ordförande eller ledamot i styrelsen, för att kunna 

vara med och utveckla företaget (Kempe, 2005). Möjligheten till finansiell vinst är vad 

som manar affärsänglarna att placera sitt kapital, det görs inte primärt av välgörenhet 

trots att de tycker projekt är intressanta (Landström, 1998). 

3.1.1 Aktiv eller passiv affärsängel 
Efter kapitalplaceringen kan en affärsängel bidra med att aktivt inveckla sig i bolaget 

samt bidra med kunskap utöver finansiellt kapital. Helle (2004) fastslår att en 

investerare kan inta en roll som är aktiv eller passiv.  

Den passiva ängeln bidrar endast med finansiella resurser, vilket innebär att 

affärsängeln ser investeringen som ett rikskapital med goda avkastningskrav. Tillfällen 

då flera investerare arbetar i samma nätverk brukar vanligtvis en av dessa investerare ta 

en mer ledande och aktiv roll, medan resterande investerare	   intar en passiv roll och 

överlämnar allt ansvar till den aktiva investeraren (Helle, 2004). 

Till skillnad från den passiva ängeln så bidrar den aktiva ängeln med engagemang 

förutom dess kapitalsatsning. Utsträckningen på förbindelse varierar från olika 

investerare samt att det beror på vilket skede bolaget befinner sig i vid tillfället. Helle 

(2004) visar på att det vanligaste handlingssättet uppstår när en plats i styrelsen tas av 

ängeln och därmed får ängeln en plats i bolagets officiella och rättsliga struktur. 

Bolagets sätt att agera kan påverkas av ängeln samt att denne kan driva det på ett 

lämpligt sätt. Att fungera som en rådgivare för entreprenören är ett val som ängeln gör 

istället för att sitta med i ledningen. När detta händer, ses affärsängeln som en 



	  

	  
15	  

handledare, de träffar företaget för service, handledning och andra typer av stöd för 

entreprenören(Helle, 2004). 

3.1.2 Investeringsstrategier  
Affärsängeln måste ta hänseende till olika förhållanden för en lyckad investering. Det är 

av yttersta vikt att ta hänsyn till bransch, storlek på investering samt det geografiska 

området där företaget befinner sig. 

 

En investering sker inom olika branscher vilket kan medföra olika risker (Nyman, 

2002). Branscher vilka oftast är relaterade med hög risk, är sådana inom media, teknik 

och kommunikation. Detta på grund av utvecklingskostnaderna som oftast är relativt 

höga och där produkterna riskerar högt pris vilka inte når marknaden eller att företagets 

affärsidé inte möter marknadens efterfrågan (Nyman, 2002). Hög avkastning kan uppstå 

om investeringen visar sig vara efterfrågad på marknaden och kan således etableras. 

Branscher som skogs- och byggbranschen är väldigt konjunktur känsliga, fördelen med 

en uppgång blir hög avkastning, och motsatsen vid en nedgång(Nyman, 2002). 

3.1.2.1 Investera ensam eller i nätverk 

Vid kapital satsningen kan det finnas olika metoder trots alla gemensamma drag som 

finns hos affärsänglar (Van Osnabrugge & Robinson, 2000). Beroende på hur 

affärsänglar investerar har de indelats i olika grupper enligt all tillgänglig litteratur. 

Indelning som generellt gäller för Sverige stärks utav Helle (2004), vilket är vad vi valt 

att fördjupa oss i. Dessa indelningar består av tre grupper som han kallar de 

ensamängeln, nätverksängeln och arbetsängeln. 

Genom att inte ha andra finansiärer inkluderade i arbetet och arbeta helt ensam kallas 

denna investerare för ensamängel. När affärsängeln investerar själv så får han/hon en 

starkare påverkan i företaget samt att ängeln slipper kompromissa med andra 

medfinansiärer. Fördelen är att investeraren blir oberoende av medfinansiärernas 

ekonomiska ställning och eventuellt hela vinsten med investeringen. Ensamängeln 

väljer ofta i senare faser att på ett aktivt sätt arbeta samt involvera med andra 

medfinansiärer (Helle, 2004). 

Investeringar i formaliserade nätverk väljer flera affärsänglar eller att samarbeta med 

andra investerare i informella associationer. Affärsängels nätverk fungerar som medlare 
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mellan affärsänglar och entreprenörer. Dessa nätverk är uppbyggda på olika sätt men 

har ett gemensamt drag, då dess övervakare står för grovsållningen av 

investeringsförslagen. Granskningen av eventuella projekt görs därpå gemensamt av 

investerare (Helle, 2004). 

3.1.3 Livscykel – Hypotesen. 
 

 

Figur 3:2. Illustration av livscykel – hypotesen samt investeringsfaserna. (Östenberg, 2009.) 
Företagsutvecklingen har olika faser var en affärsängel investera inom.  

De tre huvudsakliga investeringsfaserna enligt Nyman (2002) är tidig utveckling, expansion 

och mogna faser. Affärsänglar placerar kapital i skilda faser beroende på vilken 

kravsättning vardera fasen har. Innan en produkt har introducerats eller ett bolag startats 

görs investeringar vilka kallas sådd- finansiering vilket innebär investeringar i början av 

produktlivscykeln (Nyman, 2002). Riskerna har oftast sin högsta nivå i dessa tidiga 

faser. Detta på grund av ovissheten hur marknaden kommer att reagera på produkten 

eller tjänsten som lanseras (Nyman, 2002). 

Investeringar som görs i företag vilka varit aktiva en kortare period eller precis startat är 

i behov av uppstartskapital i dessa tidiga faser. Där då startkapital behövs en investering 

för att lansera produkten. Då produkten är etablerad kan entreprenören önska applicera 

den vid en annan marknad då kapital är av stort behov. En marknadsundersökning eller 
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ett framtagande av en produkt är vad ett kapitaltillskott kan användas i denna fas 

(Nyman, 2002). 

 

Slutligen talas det om expansion där finns två olika kategorier av detta kapital, tidig och 

sen expansion. Kapital förmedlas till företag då ständig ökning i tillverkning och 

försäljning sker och behovet av extra rörelsekapital finns, detta sker under tidig 

expansion.  Vinster har inte redovisats av företaget i denna fas. Företaget befinner sig i 

kraftig tillväxt. I den senare fasen av expansion, går finansiering till marknadsföring, 

utbyggnader, produktförbättringar eller rörelsekapital (Nyman,2002). Kapitalet kan 

också behövas i samband med etablering på en ny marknad. 

3.1.4 Investeringsprocessen  
Det finns skilda stadier i investeringsprocessen, de sex stadierna har identifierats av Van 

Osnabrugge och Robinson (2000). De olika faserna avser olika aktiviteter, de fyra första 

behandlas innan investering medan de två sista efter en utförd investering. 

Finding deals;  

Detta första steg redogör hur möjliga investeringsprojekt identifieras av affärsänglar. 

Personliga kontakter och genom entreprenören själv, är två av de vanligaste 

handlingssätten för investeringsmöjligheter (Nilsson, 2007; Benjamin & Margulis, 

2001). Genom affärsförbindelser kan investeringsinformation ges till affärsängeln och 

intressanta investeringar kan finnas via affärsängel nätverken (Nilsson, 2007; Van 

Osnabrugge & Robinson, 2000). 

Initial screening;  

Här bestäms vilket investeringsförslag som ytterligare skall följas upp när en ytlig 

överblick görs av affärsängeln. Investeringsförslag brukar avvärjas innan entreprenören 

har träffats vilket är det första stadiet av processen, detta har tidigare studier tidigare 

visat på (Landström, 1998). Investeringsförslagets första inverkan är endast grundat på 

den bedömning samt möjligheterna till tillväxt och projektets resurser. I denna fas 

identifieras och bedöms den finansiella avkastningen på investering (Landström, 1998). 

Utifrån riskläggning skapar affärsängeln en bättre helhetsbild av investeringarna (Van 

Osnabrugge & Robinson, 2000).  

Evaluation;  
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Det delas upp i två delar, evaluation och en mer formell due diligence hävdar Fried och 

Hisrich (1994). Anledningen till att denna skillnad görs är på grund av att obehöriga 

parter är involverade som exempelvis revisorer samt att processen är kostsam i due 

diligence (Feeney et al. 1999). Processen i detta tillfälle är kostsamt, på grund att 

entreprenören träffas och intervjuas, affärsplanen granskas, konsulterade experter, 

leverantörer, kunder och ledningen kontaktas samt intervjuas vid flera tillfällen 

(Benjamin & Margulis, 2001).  

För att potentiella problem skall upptäckas och risker skall minimeras är due diligence 

processen viktig. Processen bör enbart utföras vid möjliga förslag, då denna process är 

resurskrävande och utdragen för enskilda investerare (Van Osnabrugge & Robinson, 

2000). 

Negotiation; 

Vid denna fas bestäms ömsesidiga villkor och kontrakt upprättas vilka skall gälla 

mellan affärsängeln och entreprenören (Benjamin & Margulis, 2001). Genom 

förhandlingar och kontraktformuleringar kan affärsängeln få kontroll över hanteringen 

och minimerar framtida risker och ekonomiska konflikter mellan parterna (Van 

Osnabrugge & Robinson, 2000). 

Postinvestment activities; 

När en affärsängel skjutit in kapital i ett projekt, väljer affärsängeln om han skall delta 

aktivt i företaget. Detta för att ytterligare ha kontroll över sitt kapital och fortskridandet 

av projektet. Vad ängeln i regel gör är att ta en central ställning i styrelsen eller 

ledningen vilket sker i detta stadie (Kempe, 2005). Flera affärsänglar minskar risken för 

att förlora sin kontroll över projektet via denna aktion (Van Osnabrugge & Robinson, 

2000). 

Exit; 

Vid denna fas väljer affärsängeln att avsluta sitt deltagande i projektet. Vanligt 

förekommande är försäljning av projektet eller företaget. Annat förekommande scenario 

är att affärsängeln sålt sin andel(Nilsson, 2007; Svca, 2005). 

3.1.5 Investeringsmotiv och riskbedömning 
Som nämnts i affärsängels strategier har de individuella motiv till sina investeringar. 

Det finns dock gemensamma nämnare hos affärsänglar och motiven. Det största motivet 

är av naturliga skäl vinst, men även intresse, kunskap om specifika branscher, 
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nyfikenhet, dessa genom att kunna ta en aktiv roll och ha ett aktivt engagemang (Helle, 

2004).  

Affärsänglarnas inställning och engagemang i den eventuella investeringen har som 

nämnts vinstinriktad, med detta skapas då ett engagemang i företaget. Med vinstinriktad 

investering menas enligt Peter Helle att man genom sitt stora risktagande i sin 

investering förväntas en god och hög avkastning vid välfärd och framtida försäljningar 

(Helle, 2004). Vinstsyftet skapar även det stora engagemanget i företaget, affärsänglar 

som finner intresse i företaget går ofta in med ett aktivt engagemang i form av intresse 

och kunskap om bransch, tjänster och företagsstyrning. På detta vis kan de även 

kontrollera sin investering i form av att vara delaktiga i företagets viktiga beslut, 

styrning och utveckling. Affärsänglar menar att det även finns andra mindre högrisk 

investeringar än att specialisera sig på uppstartade bolag. Affärsängel X uttalar sig 

”även om det finns stora risker i denna typ av affärsverksamhet, är dock möjligheten att 

man kan vara delaktig, engagerad och vara en bidragande faktor till ett företags 

välfärd en stor morot” (intervjuobjekt, 2011).  

Eftersom investeringar gjorda av affärsänglar i första hand behandlar eget kapital som 

placeras i företag, är kunskap om branschen ett stort motiv. Om investeraren innehar 

erfarenhet och tidigare prestationer inom samma eller närliggande bransch blir det ett 

stort tillskott i investeringen och en enorm resurs för bolaget (Landström, 1997). Vidare 

hävdar Nyman och Helle att affärsänglar prioriterar att investera i företag som är 

lokaliserade i ett närliggande geografiskt område till deras hemtrakter (Nyman, 2002 

och Helle 2005). Detta för att de motiveras av att bidra och hjälpa till att låta nya företag 

kunna etablera sig i deras lokala omgivning, vilket blir ytterligare ett motiv vid sidan av 

vinstintresset.  

En ängels investering bygger på att entreprenören skapar ett intresse genom 

framträdande av sin produkt eller ide. De presenterar ett investeringsförslag och en 

värderingsmodell av verksamheten. Entreprenören placerar även då fram i ärendet det 

eventuella delägarskap och dess storlek samt om man önskar ett aktivt eller mer passivt 

samarbete (Helle, 2004). Detta ligger då till grund för överläggning och 

investeringsbeslut för affärsängeln. Han måste väga riskerna och fördelarna mot varan. 

För att göra en god riskbedömning och en god investering önskar affärsänglarna att 

arbeta som konsulter för entreprenören under en tid innan investeringsbeslutet fattas, 
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detta för att få en inblick i organisationen och kunna göra en rättvisbedömning. Ett 

vanligt förekommande i dessa situationer är att man tar en ledande roll i styrelsen 

(Denis, 2004). 

En riskbedömning görs i alla former av investeringar, både som privatperson, företag 

och institution. Affärsänglarna gör en riskbedömning om de skall utföra en 

kapitalsatsning i ett företag eller inte. Man kan krasst dela in investerare i tre olika 

riskgrupper. Riskaverts, riskneutralister och riskälskare (Byström, 2007). Där en 

riskavert inte vill ta några stora risker, han ser mer en långsiktig investering med 

minimal risk som det bästa alternativet. Riskneutralisten tar hänsyn till den framtida 

avkastningen, och väljer ofta att sprida sina investeringar i både högrisk- och 

lågriskprojekt. Vidare har vi riskälskare, de tar stora risker för att få god och snabb 

avkastning på sina kapitalsatsningar, de kalkylerar med utrymme för förluster (Byström, 

2007).  

Som tidigare nämnts investerar affärsänglarna oftast i nystartade företag och deras start 

– up fas. För att minska dessa risker väljer många investerare att placera sina 

investeringar i flera projekt, man väljer att sprida ut sin risk, på samma sätt som man 

väljer att placera i en större portfölj med flera olika aktier och fonder (Amis & 

Stevenson, 2001). Vidare är affärsängelns största motiv god avkastning, genom att 

investera i en grupp eller som ett nätverk av affärsänglar minskas även där risken, men 

man kan göra en större investering. Genom att investera i sociala kontakter får man mer 

resurser in i företaget genom kunskap, kapital och ett bredare kontaktnät. Denna strategi 

är den vanligaste i dagens investeringar (Van Osnabrugge & Robinson, 2000).  

Att vara aktiv eller passiv investerare medför olika stora risker. Om investeraren väljer 

att inta en passiv roll i företaget, det vill säga att affärsängeln investerar i ett projekt 

men låter entreprenören genomföra alla handlingar tillsammans med dennes 

medarbetare och ledning. Detta bygger på ett förtroende mellan investeraren och 

företaget. Man talar då om agentrisk, tilliten till företagets styrning, att dessa fattar rätt 

beslut och de åtgärder vilka är nödvändiga för produkten eller tjänsten skall utvecklas i 

rätt takt och nå ut till marknaden (Fiet, 1995). Vilken roll som affärsängeln eller 

affärsänglarna väljer att inta i den särskilda kapitalsatsningen bygger agentrisken på ett 

förtroende mellan entreprenör och investerare. Multiplikatorer som skapar agentrisken 

enligt Fiet är i första hand undanhållen information från entreprenören. Om man inte har 
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ett ärligt och öppet samarbete samt en god kommunikation mellan investerare och 

entreprenör, detta skapar en stor investeringsrisk. för att minska den konsulteras 

affärsängel innan en stor investering genomförs (Fiet 1995 & Nyman, 2002). Den andra 

osäkerheten enligt Fiet är marknadsrisken, utbudet och efterfrågan eller konkurrensen 

och efterfrågan. Denna risk kan minskas genom att man väljer att vara en mer arkiv 

investerare och väljer att investera i dem marknader man har kunskap inom eller ens 

nätverk kan bidra med kunskap om (Helle, 2004 & Fiet, 1995). Gruppinvesteringar och 

nätverksinvesteringar är den åtgärd som minskar denna risk. Marknadsrisken är den risk 

som venture capital bolag oftast scannar samt fokuserar mer djupgående, det är då 

konsulterade med investeringen.  

3.2 Informations asymmetri 
Kunskap är all information, erfarenhet och insikt vilket ger ökad förståelse av olika 

situationer. För att information skall kunna bli kunskap måste den ge någon sorts 

tolkning, mening och kontext. Det är viktigt för organisationer att skaffa och knyta an 

kunskap för att prestera ytterligare samt att vara konkurrenskraftiga på en ständigt 

utvecklande marknad. Eftersom det finns många organisationer som fungerar som 

MNC: s är deras utmaning, inte enbart på att skaffa kunskap, utan även fördela och föra 

den vidare mellan olika dotterbolag, kanaler och anställda (Gooderham, 2003) 

Det finns två huvudgrupper av kunskap, uttalade (explicit) och underförstådda (tacit). 

Explicit kunskap är all information som kan kodifieras, skrivas i manualer eller 

inbyggda i processer. Eftersom explicit kunskap är inbäddad i organisationsstruktur och 

verksamhet, är det lätt överfört mellan bolag och enheter. Tacit kunskap är mer 

komplex. Det härstammar från det kulturella arvet av människor vilket uttrycks i deras 

värderingar samt övertygelser. Det gör den tysta kunskapen mer dold och flexibel. 

Eftersom tacit kunskap inte kan skrivas ner på samma sätt som explicit, är det mycket 

svårt för konkurrenter att imitera (Gooderham, 2003). 

För att lyckas överföra explicit kunskap behövs det bara användas en manual. 

Människor kan bara titta på den och följa hela processen. Vid tyst kunskap måste både 

överlåtaren och mottagaren förstå kunskapen. Det är av vikt att mottagaren har en sorts 

"klibbighet" som beskrivs i boken "The Tipping Point" skriven av Malcom. Han 

definierar klibbighets faktor som, hur informationen skall hanteras för att fästa i 
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mottagarens sinne. Det är densamma för tyst kunskap, eftersom mottagaren måste förstå 

kunskapsöverföringen och måste hålla det i hans sinne för att använda den senare. 

Explicit kunskap är vanligt i organisationer, problemet ligger dock i den tysta 

kunskapen eftersom den är unik. För att företag skall kunna ta del av den tysta 

kunskapen bör den omvandlas till explicit kunskap. Genom att omvandla kunskapen, 

kommer det att leverera konkurrensfördelar för företaget eftersom det är värdefull 

kunskap och information som kan tillhandahållas inom organisationen, vunna fördelar 

gentemot konkurrenter är att denna kunskap är mycket svår att imitera. Som tidigare 

diskuterats enligt Nonaka artikeln, är kunskap nödvändigt för ett företag, men i vissa 

fall finns det företag som inte behöver överföra kunskap.  

I organisationer och företag finner man oftast tyst kunskap hos nyckelpersoner. För att 

överföra samt genomsyra hela organisationen med dessa kunskaper, är 

nyckelpersonerna fördelade mellan olika avdelningar och nivåer i organisationen. Dock 

kan transaktionskostnader bli relativt höga för organisationen vid omfördelning av dessa 

nyckelpersoner. Den svåra uppgiften för ledare är att finna den nyckelpersonen som kan 

avslöja den unika kunskapen samt föra den vidare. Även det faktum att en organisations 

framgång är mycket beroende av flera nyckelpersoner, vilket då sätter organisationen i 

en underlägen situation (Sanchez, 2000). Sanchez hävdar att fördelarna från 

omfördelning av denna flexibla tillgång väger upp transaktionskostnaderna i det långa 

loppet. Kostnaderna skall ses som investeringar och som nödvändigheter, i den mån att 

agera framgångsrikt (Sanchez, 2000).  

Enligt Connell, 2003, bör fördelning av kunskap vara ändamålsenliga eller ha ett syfte, 

då det bara är en hjälp att effektivisera organisationens verksamhet. Överföra kunskap 

beror även på hur personen eller organisationen absorberar den tillhandahållna 

kunskapen samt hur den väljs att användas. Alla företag är inte i behov utav både tacit 

och explicit kunskap på grund av sin struktur. Det finns företag som enbart behöver 

explicit kunskap och de kan fortfarande vinna konkurrensfördelar på marknaden. 

Informationsasymmetrin diskuteras av Storey (1994) och Landström (2003), som säger 

att när en finansiär vet mer om ett projekt än den andra parten som i detta fall är 

företagaren så uppstår det brister i informationsasymmetrin. De menar att det blir ett 
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överläge av information hos företagaren som kan leda till att inga finansiärer investerar i 

företaget. Detta leder i sin tur i en hög informationsasymmetrin och osäkerhet hos 

finansiärerna. 

 

Bruns (2003), hävdar att de mindre företagens grundläggande kapitalkälla utgörs av 

banklån. Dock visar han också på att större företag med tillväxt har det betydligt lättare 

att finansiera sin tillväxt än de mindre företagen. Den största anledningen är den låga 

risken för bankerna vid givande av lån, som annars ses som en stor risk vid utlåning till 

småföretagaren. Banken måste kreditbedöma småföretagets (kredittagarens) 

betalningsförmåga, vidare beräkna konjunkturkänsligheten (Bruns, 2003). Banken 

måste därmed bedöma risken hos företaget i den mån att uppfylla de förpliktelser som 

har ställts av banken. 

Värderingen av risknivån hos dessa små växande företag är dock för bankerna ganska 

svårt. Det stora problemet ligger i den informations asymmetri som existerar mellan 

kredittagaren och långivaren. Vilket innebär att informationen och kunskapen som 

företagaren har om verksamheten saknas hos bankerna, vilket leder till problem då 

bankerna skall fatta ett beslut på ofullständiga grunder, vilket kan missgynna företaget 

när information undanhålls av företagaren. I litteratur kallar vi detta fenomen för moral 

hazard. Banken menar på att de mindre företagarna inte beviljas kredit på grund av hög 

informations asymmetri, vilket leder till den höga osäkerheten hos bankerna (Bruns, 

2003). 

 

Företaget kan även använda sig av riskkapitalister som då blir nya delägare i företaget 

och kan bidra till en snabbare utveckling och skapa ett försprång på marknaden till 

resterande aktörer. Denna form av finansiering har både sina för och nackdelar för 

företaget. Fördelarna är de resurser och kontakter samt kompetens som affärsängeln 

bidrar med ger företaget en större utveckling. Nackdelarna kan vara de minskade 

inflytande och kraven som ställs på företaget. Kraven i detta fall kan vara periodiska 

rapporter om företagsutvecklingen och snabb tillväxt (Lindberg, 2007). 

 

Affärsänglar brukar bidra med en viss del av kapital till småföretagarna och ber därefter 

entreprenören att söka mer kapital hos andra finansiärer, vilket oftast är banker. 
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Affärsänglarna sätter dock i regel högre krav på dig som entreprenör än vad bankerna 

gör (tillvaxtverket.se).  

 

Den stora skillnaden mellan dessa två finansiärer är att bankerna undviker helst att 

investera i småföretag som befinner sig i sådd och start up faserna samt 

kunskapsintensiva företag, detta ses som en stor risk och de väljer hellre att bidra till 

företaget när det befinner sig i etablerings- eller expansions faser. Entreprenören söker 

då ett banklån men får det inte beviljat, dock rekommenderas denna till en affärsängel. 

När affärsängeln har investerat och bidragit med resurser samt engagemang, vilket leder 

till att företaget etablerat sig på marknaden. Därefter kan banken överväga samt bidra 

med banklån i de senare faserna av företagets fortskridande. Vid detta fall har 

informations asymmetri sjunkit väsentligt och bankens risk har minimerats 

(tillvaxtverket.se). 
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4 Empiri 

4.1 Affärsängel Leif 

4.1.1 Bakgrund på affärsängel Leif 

Affärsängel Leif (vidare i detta kapitel Leif) föddes 1947 och har en 
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Leif har erfarenheter inom 
finans-, textil och it- branschen i flera olika bolag som VD, försäljningschef och 
styrelseledamot. Hans erfarenhet har i förstahand varit företagsutveckling vilket han har 
fått genom att leda olika små och medelstora bolag samt fått en god insikt i vilka 
problem som man ofta ställs inför i ett företags olika utvecklingsfaser. För ett antal år 
sedan slutade han och sålde sin post på it- bolaget, vilket resulterade i ett stort tillskott 
av eget kapital. Leif såg detta som en möjlighet att med sin breda erfarenhet kunna bidra 
till små företags framgång och uppstart. Leifs personliga engagemang och erfarenhet 
vilket han kan tillgodose företagen med, såg han som en enorm resurs utöver det likvida 
kapitalet, detta ledde till att han i slutet av 80-talet jobbad heltid med denna typ av 
investeringar. I mitten av 90-talet startade Leif tillsammans med en kollega ett bolag, 
vilket hade som vision och affärsplan att tillgodose företag med finansiella medel 
genom företagets uppstartsfas, vilket blev en mycket framgångsrikt investeringsföretag 
för Leif och hans kollega. 

4.1.2 Investeringsstrategier 

”Att bidra med kunskap samtidigt aktivt påverka bolag är ett måste” enligt Leif vid 
investeringsbeslut av eget kapital i onoterade bolag. Att samarbeta med företag som är 
nya på marknaden eller mer etablerade företag vilka varit aktiva på marknaden under ett 
antal år, anser Leif ha olika utmaningar, men att bli en välbehövlig resurs för företaget 
eller till entreprenören och projektets framskridande är en enormt tillfredställande. 
Strategier och ett bra samarbete mellan entreprenören och Leif som investerare är a och 
o, ”öppenheten och ärligheten mellan oss måste fungera, eftersom i slutändan har vi 
samma mål finansiell avkastning” . 

Leif har arbetat med privata investeringar sedan 90-talet och säger att detta hjälper 
samhällets välfärd på ett bra sätt. Affärsängeln Leif bidrar med erfarenhet och 
kompetens till de antal mindre bolag med investeringen av sitt kapital samt sitter 
mestadels med i styrelsen. Leif beskriver sig själv som en business–coach, den 
positionen ger honom möjligheten att lyfta fram entreprenören, låter honom ta det stora 
ansvaret samtidigt som han finns med i bakgrunden för att vägleda och bevaka, och 
givetvis också påverka företaget i rätt riktning. Affärsängeln Leif lägger vikt på 
bedömningen av entreprenören och hur affärsplanen ser ut vid ett investeringsförslag. 
främst för att entreprenören och hans engagemang är viktigast vid alla 
investeringsbeslut, ”det är entreprenören som presenterar sitt projekt och lever för sin 
idé, han skall vara dragaren i investeringen”. Leif har intresse att hjälpa företag på 
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frammarsch, speciellt i sitt närområde, om möjligheten kommer och projektets 
framtidsutsikt ser lovande ut, väljer Leif oftast att investera på lokal ort. Eftersom Leif 
vill vara så aktiv som möjligt i företaget, väljer han att investera i företag vilka i första 
hand är lokalt placerade, detta för att vara nära verksamheten och entreprenören. Detta 
ger även en bättre övervakning av investeringen och mer kontroll av utvecklingen. Leif 
säger att det har förekommit investeringar både nationellt och internationellt, dock fick 
han oftast inta passiv roll, något Leif personligen inte vill investera i, ”vill man bara ha 
god avkastning på sitt kapital finns det både säkrare och mindre energikrävande 
investeringsformer”. Nackdelen var att han inte hade kontroll på sin investering, likaså 
blev samarbetet med entreprenören lidande, olyckligtvis resulterade det i att affärsidén 
samt projektet inte utvecklades i den tänkta takt och fick avslutas i ett alltför tidigt tänkt 
stadie. Leif menar att investeringar på lokalnivå är mindre riskbenägna samt mer 
lättöverskådliga. 

Strategier rörande branscher och investeringsområden där väljer Leif endast 
investeringar som han har egen kunskap eller kan använda sina tidigare erfarenheter och 
kontakter. Leif väljer i regel att investera enbart med sitt och sin kollegas bolag, han ser 
de som en affärsängel eller business–coach, detta för att undvika stora kompromisser 
och tappa delar av kontrollen över sin investering. De kan även kräva en större roll av 
företaget samt få en större avkastning i framtiden. Leif investerar i start-up bolag, ”det 
är oftast i dessa faser affärsänglar investerar, en mindre investering kan ge stor 
avkastning”. Det finns två skäl; det ena är att det krävs mindre kapital i denna fas än i 
senare samt affärsängels kompetens är av största vikt och användning vid denna fas. 
Som affärsängel har man alltid ett övertag i förhandlingar med entreprenören. 
Entreprenören är beroende av oss för att kunna fortsätta sitt arbete, samtidigt vill inte vi 
affärsänglar ta några chanser. Därav kräver Leif alltid en styrelseplats i företaget, d.v.s. 
en aktiv roll i företaget. Anledningen till detta är att han vill hjälpa till att utveckla 
bolaget.  

4.1.3 Relationen affärsängel och entreprenör  

Sedan starten av sitt och kollegans investeringsbolag finner oftast entreprenörer och 
eventuella investeringsprojekt investeringsbolaget. Leif säger att förtroendet är det 
viktigaste vid investeringsbeslutet, känner man inte ett förtroende och en tillit för 
entreprenören blir en investering inte intressant. Han säger att ”entreprenören kommer 
alltid att ha ett informationsövertag över affärsängeln”. Affärsidén är viktig men vi 
brukar säga; ”en bra affärsidé kan förstöras av en dålig entreprenör medan en mindre 
bra affärsidé kan bli framgångsrik med en duktig entreprenör”. Vidare menar Leif om 
ett eventuellt samarbete skall ske måste det vara en målmedveten entreprenör och att 
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han skall ha en drivande vilja. Beräkningar, planeringar och affärsidé bör vara lätt 
begripligt men organiserade, det uppskattar affärsänglar. Leif kräver alltid en 
ledningsplats när han investerar i företag, givetvis även en procentuell del av företaget 
för att kunna få en god avkastning på sin investering. Detta beror dock på företagets 
storlek samt investeringens belopp. Vinstsyftet är fokus, finansiell avkastning är det 
som i slutändan gör det möjligt att fortsätta i denna bransch, men självklart är det roligt 
att kunna bidra och påverka företaget i positiv riktning. Leif ser sig själv som företagets 
räddare, då han bidrar med kapital och kunskap till företaget. Speciellt start-up företag 
vilket han fokuserar på, där behövs kapital men framförallt rådgivning menar Leif.  

4.2 Affärsängel Y 

4.2.1 Bakgrund på affärsängel Y 

Affärsängel Y startade sin ekonomiska bana på handelshögskolan i Göteborg, med 
fördjupning inom finans. Y har även en marknadsföringsutbildning från Bocconi 
University i Milano. Vidare har han arbetat inom bankväsendet under många år, då 
inom området M&A (Mergers and aqusitions, förvärv samt avveckling) men har även 
arbetat som affärsutvecklare på stora bolag runt om i världen. Y testade sin 
entreprenörliga bana redan under studietiden på Universitetet, då han tillsammans med 
tre studiekamrater startade ett studentföretag inom import och försäljning som bedrevs 
vid sidan av studierna.  
Affärsängel Ys erfarenheter ligger i första hand inom finansiering och utveckling av 
redan existerande produkter och tjänster från den globala marknaden. Han vill inte se 
sig själv som en affärsängel, då han inte bara sysslar med privata investeringar. Hans 
titel är således fortfarande rådgivare inom förvärv samt utveckling av bolag. Det 
engagemang han har inom branschen som investerare har varit ett sidoprojekt med ökat 
intresse för framtiden, vilket gått hand i hand med hans yrkesroll som ekonom och 
intresse inom innovation.  

4.2.2 Investeringsstrategier 

Det första som affärsängel Y lägger vikt på är engagemanget hos entreprenören, inte 
minst dess produkt och tjänst. Det är de bakomliggande faktorerna som man måste 
lägga fokus på: affärsplan, framtidsutsikter och riskbedömning. Enligt denna affärsängel 
krävs det blod, svett och tårar för att genomföra ett lyckat projekt och hans roll som 
affärsängel är i första hand att vara investerare av kapital samt en mentor, men det är 
fortfarande upp till entreprenören att genomföra sin vision och affärsplan. Han vill 
gärna ta en mer passiv än aktiv roll rörande styrning i det investerande bolaget, men 
aktiv i den bemärkelsen att kunna förmedla kontakter, erfarenhet och bildning hur det är 
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att driva företag. Han vill inte att entreprenören lägger över sin vision och idé i hans 
händer och låter honom driva projektet i framtiden. 

Affärsängel Y ställer sig alltid frågan ”Vad har jag som affärsängel och investerare för 
grunder att stå på för en framtida utveckling av produkten/tjänsten. Har jag de 
kontaktnät samt resurser som efterfrågas?”. 

Svaret på denna fråga söker affärsängel Y för att minimera sina risker och att kunna 
vara delaktig i projektet, med fokus på att kunna plocka fram de resurser som 
entreprenören kan behöva för utvecklingen av verksamheten. Därav genomför han 
främst sina investeringar i projekt eller branscher som han har tidigare erfarenheter och 
kunskap från. Han menar att en ovärderlig resurs som man får under tiden som etablerad 
investerare och företagare är kontakter. Denna resurs anser han att man aldrig kan ha för 
mycket utav som affärsängel. ”Kontakter och kontaktnät använder jag mig ständigt av i 
mina investeringar” .Dels i syfte att kunna lära känna en marknad bättre eller om större 
investeringsbeslut skall fattas då det krävts större ekonomiska muskler. Likaså menar 
han att med större investeringar följer större risker. I dessa försöker han att knyta 
samman ett nätverk som blir en starkresurs i investeringen.  

När frågorna om affärsängelns motiv till sina strategier och investeringar ställs, kommer 
det självklara svaret, han väljer att investera för att kunna få en så god avkastning som 
möjligt. Denna affärsängels motiv är vinst. Han har arbetat mycket mot den 
amerikanska marknaden och där är det bara vinst som räknas. Han menar att 
investeringar inte är någon välgörenhet utan ett arbete med stora risker, oftast risker 
med eget kapital som bör förvaltas på bästa sätt. Han medger att han vid många 
tillfällen kan ha förstört entreprenörers drömmar genom att avböja investeringar, men 
han ser det även som att han gjort dem en tjänst att inte förlora mer av sina egna 
resurser och tid.  

4.2.3 Relationen affärsängel och entreprenör  

I dagsläget finns det väldigt många entreprenörer speciellt i Sverige. Varje 
gymnasieskola och universitet fostrar elever till att bli entreprenörer på ett eller annat 
sätt med till exempel ung – företagsamhet och studentföretag. Dessa söker alltid efter 
startkapital och resurser för sina idéer, vilket leder till att de hittar affärsängel Y via 
internet eller kontakter via skolor. Andra sätt är att gå på marknadsdagar eller mässor 
där man möter entreprenörer.  

När man möter entreprenören och han skall presentera sin ide, produkt eller tjänst får 
man väldigt snabbt en känsla av entreprenören samt hans värderingar. Det första 
intrycket är av stor vikt enligt Affärsängel Y. ”Jag investerar ofta i personer och 
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engagemang, inte bara deras produkter”. Det finns entreprenörer som tror att en 
investering är ett köp av idén, produkten eller tjänsten, att genom investeringen tar över 
ansvaret av företaget och projektet. Affärsängel Y har under sin yrkesroll mött många 
projekt som gått i graven på grund av att entreprenören inte tar samma ansvar eller har 
engagemang som han visade upp vid presentationen. För att en investering skall bli 
möjlig krävs en väl förberedd presentation, ”det är precis som under en kurs i skolan 
eller ett föredrag för sin chef”. Presentatören bör vara självsäker och övertygande. Han 
skall ha ett engagemang, vara påläst och leverera sin ide med passion samt med en 
förtroendeingivande mening. vidare är det av stor vikt att entreprenören inte bara kan 
sitt ämne, utan även skall kunna svara på frågor om projektets framtid och affärsplan. 
”Du bör ha en känsla för projektet precis som man skall ha om sig själv vid en 
anställningsintervju”. 

Affärsängel Y väljer att inte konsulteras av entreprenören innan en investering görs, 
utan vill ha dokumentation, referenser samt presentation, för att värdera sina 
investeringsbeslut. Han är delaktig i flera projekt samtidigt, vilket leder till att han inte 
kan ta den rollen i samtliga projekt. Affärsängel Y menar att han går in i projekten och 
följer dessa via rapporter och kontinuerlig kontakt med entreprenörerna. Skulle 
marknaden inte svara på projekten eller att risken ökar lavinartat till relationen för 
avkastningen väljer han att dra sig ur i flera fall. Han menar att man får en känsla av, när 
det blir för riskabelt och kostnaderna ökar kraftigt i förhållande till utveckling. 
Samtidigt medger han att han klivit av projekt i ett tidigt stadie, som sedan blev mycket 
framgångsrikt, han vill dock inte nämna vilket.  

Som tidigare nämnts är detta ett levebröd för mig säger Affärsängel Y. Han agerar med 
sitt egna och andras kapital. Det vill säga att han ställer krav på entreprenören och gör 
de anspråk som är nödvändiga. Hur stora anspråk han gör beror helt på investering till 
investering samt hur vida den genomförs som ensamängel eller i ett nätverk av änglar. 
Men entreprenören bör veta att investeringar görs för att de skall generera god 
avkastning tillbaka till investeraren, inte av välgörenhet. Vidare menar affärsängel Y att 
han arbetar med detta för att han brinner för investering och företagande. Genom detta 
sätt gör han det möjligt för vissa entreprenörer att förverkliga sina drömmar, han ger 
dem en chans att lyckas, men de måste själva vara villiga att lägga ner mycket arbete. På 
detta sätt ser han sig som en räddare, men likaså är han entreprenörens förärv. Han har 
ratat många idéer och ställt många höga krav som får företag och entreprenörer att 
avsluta och likvidera projekt.  

”Klarar inte entreprenören uppstartningsfaserna kommer han inte att överleva där ute 
där alla försöker köra över en och ta marknadsandelar.”  
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4.3 Affärsängel X 

4.3.1 Bakgrund på affärsängel X 

Denna affärsängel benämns X och föddes 1943, och har utbildat sig till ekonom vid 
Handelshögskolan i Göteborg. Han har lång erfarenhet från ledande internationella 
positioner i USA, Tyskland, Schweiz och Sverige och från svenska företag i dessa 
länder. På grund av hans dåvarande jobb var han tvungen att flytta till USA och år 1988 
tog hans internationella karriär fart. I dagsläget är X bosatt i Sverige där han har sin 
position som styrelseledamot och grundare i en riskkapitalfond som är uppbyggd av 
kapital från privatpersoner. Affärsängel X anser att påverka, utveckla och bygga i denna 
investeringsform är de drivande faktorerna. Möjligheterna att få ut en vinst eller tjäna 
pengar är positivt samt självstyret vid upplägg av arbetstider ser han som väldigt 
positivt. I dagsläget är det inte lika viktigt att maximera sin vinst som det var när han 
först börja inom denna bransch, utan fokus ligger i att utveckla företaget, människorna 
och projektet samt bidra med att detta växer. 

4.3.2 Investeringsstrategier 

När affärsängel X investerar i onoterade företag så resulterar det i högre avkastning på 
grund av dess höga risk, och investerarens inflytande i bolaget blir större om 
investeringen sker tidigare i företaget. Anledningen till att affärsängel X väljer att 
investera i detta är att han finner det tillfredsställande att vara inkluderad i de svenska 
företagen samt vara med i utvecklingen av dessa och kunna hjälpa utvecklingen av 
dagens samhälle. Varför det blev onoterade företag var att affärsängel X hade ett stort 
eget kapital och fann detta väldigt intressant. Affärsängel X lägger en stor vikt vid 
affärsplanen samt entreprenören innan han beslutar sig för att investera. ”Idén och 
planen skall vara väl genomarbetad och bearbetad från entreprenörens sida” säger 
affärsängel X. Han vill veta att entreprenören har en vilja att få dess idé eller projekt att 
fungera. Detta på grund av att entreprenören är både affärsidén och företaget i början. 
Det skall finnas en tillit, likaså en stor vilja hos entreprenören att företaget skall kunna 
fungera likaså utvecklas i framtiden. 

Affärsängel X beskriver sig själv som en hjälpande hand eller coach till företaget och 
entreprenören, likaså intar han en position där han är närmre verksamheten för att	  kunna 
följa och påverka bolaget, allt med motivet för effektiv vinst på hans engagemang och 
investering. Affärsängel X väljer enbart lokala bolag, i detta fall Göteborg, för att vara 
nära sitt investerade riskkapitalbolag och entreprenörerna. Detta för att kunna inta en så 
aktiv position som möjligt i företaget samt för att kunna förmedla sin kunskap och 
påverka företaget i dess etablering och framtida utveckling. Affärsängel X vill veta vad 
han hans investerade kapital placeras. ”Det investerade kapitalet skall synas att det 
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kommer till nytta och används till det som är direkt nödvändigt för projektets 
fortskridning”. 
Affärsängel X väljer specifika branscher där han tidigare har kunskap och erfarenhet i. 
Han säger att det finns en stor risk i att investera som en affärsängel, att gå in i 
branscher vilka du inte har god kännedom om från tidigare investeringar och 
erfarenheter. Detta resulterar i en högre risk samt mer osäker utgång. Till en början när 
affärsängel X investerade valde han investeringar tillsammans med olika nätverk. I 
dagsläget väljer han dock att investera ensam och kallar sig själv för en ensamängel. 
Detta resulterar i en större påverkan i företagen och han behöver inte kompromissa eller 
vara beroende av någon annans finansiella ställning.  
Affärsängel X anser att uppstartsfasen är bäst vid val av investeringar, då har företaget 
varit aktivt i en kortare period och behöver bara kapital samt mindre kunskap om de 
första faserna och kan då fokusera på att expandera och utveckla produkten/tjänsten. 
När ett företag befinner sig vid uppstarten är det väldigt riskabelt men fortfarande 
möjligt att få det framåt. Dock bör idén och affärsplanen vara väldigt djupgående, 
strukturerad samt välplanerad. 

4.3.3 Relationen mellan affärsängel och entreprenör 

Eftersom affärsängel X är väletablerad och har god erfarenhet inom denna bransch 
sedan flera år uppsöks han i regel av entreprenören. Förtroendet mellan affärsängel X 
och entreprenören är väldigt viktigt. Som tidigare nämnts är entreprenören allt i början, 
”det skall finnas en tillit mellan dessa oss som parter”. ”Entreprenören skall 
fortfarande stå för sitt ansvar, även då kapital kommer från min investering” säger 
Affärsängel X. För att ett samarbete och eventuellt investeringsbeslut skall upprättas så 
kräver affärsängel X bakgrundsinformation, referenser om entreprenören likaså en 
tydlig affärsplan. Det viktigaste är att affärsidén och affärsplanen är väl utarbetad och 
planerad. Entreprenören skall kunna presentera framtida planer för projektet, huruvida 
företaget ser ut vid en nedgång eller uppgång. Det skall även finnas ett väldigt starkt 
engagemang från entreprenören säger affärsängel X, ”lägger jag ner resurser och 
engagemang i ett projekt kräver jag detsamma och ännu mer från entreprenören, Viljan 
att lyckas är den största drivkraften”. 

Att bli konsulterad av entreprenören före en investering ser affärsängel X som en god 
informationskälla, för att på egen hand söka den information som han grundar sina 
investeringar på. Dock är det svårt att rent tidsmässigt hinna med detta till samtliga 
investeringar säger han. När affärsängel X tar sig an rollen som aktiv ängel i företaget, 
vill han kunna kontrollera sitt kapital. Han understryker att han inte vill leda och driva 
hela företag, men kräver en roll i styrelsen för att kunna kontrollera projektets 
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investeringar och utveckling. När det kommer till anspråk beror detta på väldigt många 
faktorer, storleken på det investerade kapitalet i första hand, hur mycket han aktivt 
engagera sig i företaget vid investering, men ett stående och genomgående krav är att 
han vid sina investeringar har en styrelsepost samt ett tydligt avkastningskrav.  

”Självklart är det viktigaste att tjäna pengar och få ut en god vinst på min investering” 
säger affärsängel X. Han vill även förtydliga att han involverar sig i denna bransch för 
att kunna påverka samt hjälpa företaget och människorna genom att delge sina 
kunskaper och erfarenheter. Affärsängel X säger att han ser sig själv som en 
företagsräddare, då han hjälper företag och en entreprenörs ide att förverkligas genom 
sitt kapital. Att han tar sig rollen som en aktiv ängel och bidrar med kunskap och 
erfarenhet är även det en stor investering för entreprenören, ”att förmedla erfarenhet 
och kunskap leder till att bygga upp ett bättre och större företag”. Affärsängel X är till 
största delen en räddare i de investeringar han gör, då ett stort engagemang ges från 
hans sida. Affärsängel X väljer enbart att investera i företag som har en god 
framtidsutsikt och genom hans investerade kapital kan hjälpa till i uppstarten eller 
utvecklingsfasen. Han förtydligar ännu en gång, ”det MÅSTE finnas en stark vilja hos 
entreprenören”. Affärsängel X har avslagit flera idéer och postseriella 
investeringsprojekt då ingen framtid ses eller entreprenören inte visat något brinnande 
engagemang eller vilja till projektet. 

4.4 Affärsängel Lars 

4.4.1 Bakgrund på Affärsängel Lars 

Affärsängeln Lars, startade sin ekonomiska bana vid Linköpings universitet i slutet av 
70 talet. Han har sedan examen arbetat med olika typer av företagsekonomiska 
prospekt, från redovisning till utveckling av bolag. Han har varit verksam inom PWC 
under 25 år, vilket har gett honom stor erfarenhet om allt som har med företag att göra. I 
dag driver han ett eget investmentbolag som fokuserar på att hjälpa entreprenörer med 
allt från rådgivning till finansiering. Lars är även involverad i 11 företag samt i ett 
nätverk av affärsänglar bestående av 10 personer.  

4.4.2 Investeringsstrategier 

Efter många år på PWC med arbetsuppgifter inom företagsutveckling valde Lars att 
starta sitt egna investmentbolag med fokus på business development, JBD. Det team 
som Lars är en del av består av 10 privata investerare vilka har knutit till sig fem 
finansiellt starka placerare, som sjätte AP-fonden. Vid ett investeringsförslag lägger 
Lars stor vikt på innovationens unika egenskaper samt grunden för affärsmöjligheterna. 
Enligt Lars läggs det även fokus på produktens/tjänstens möjliga skalbarhet och 
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entreprenörens förmåga att ta produkten/tjänsten till ett vinstdrivande stadium. En fråga 
som affärsängel bör ställa sig vid sådana situationer är enligt Lars är; ” Vad kan jag 
tillföra till denna unika produkt?”  

Affärsängeln och investment-teamet har utöver vinstsyfte ett intresse att stödja samt öka 
tillväxten av företagande och entreprenörskap inom den lokala regionen. Genom att 
engagera sig i en närliggande region ökar tillväxten samtidigt som det är lättare att bidra 
med all den resurs som JBD kan erbjuda sina klienter, påpekar Lars. När väl Lars agerar 
affärsängel väljer han att ta en mycket aktiv roll i dessa investeringar. Vid 
nyemissionen, som pågår parallellt med affärsängelns engagemang, upprättas 
aktieägaravtal där kriterier för affärsängelns roll beskrivs och specificeras, ett 
grundläggande villkor är styrelseengagemang. De bakomliggande motiven för detta, är 
mer eller mindre operativa engagemang det vill säga tillföra erfarenhet, kompetens och 
specialistkunskap till affärsidén samt affärsplanen. För att det skall bli ett framgångsrikt 
projekt måste affärsängeln utvärdera affärsplanen. Lars studerar då ett antal kriterier 
som konkurrens, benchmarking, skalbarhet samt den internationella efterfrågan. Vidare 
undersöker han även entreprenörskapet hos huvudägaren och engagemanget.  

Affärsängel Lars samt JBD väljer oftast att investera i branscher där det föreligger 
erfarenhet och kunskap från majoriteten av änglarna. Detta för att kunna bistå 
entreprenören och företaget på bästa möjliga sätt. Lars understödjer detta med att berätta 
att det rör sig om finansiella medel där man vill minimera risken av investeringen men 
även för att få valuta för engagemanget som JBD lägger ner på affärsidén samt planen.  
Lars har investerat både som ensamängel och tillsammans med det investment-teamet 
JBD. Fördelarna enligt Lars med att investera i ett team är breddningen av kunskap och 
erfarenhet som knyts samman. Arbetsuppgifterna kan fördelas i olika specialområden i 
teamet. Den ekonomiska ställningen och trovärdigheten ökar i samarbete med andra 
finansiellt starka institut. Både Lars och JBD finner att det bästa stadiet att investera i	  är 
efter affärsplanens uppfyllandegrad, nämligen något eller ett par års erfarenhet, test och 
acceptans från marknaden.  

4.4.3 Relationen mellan affärsängel och entreprenör 

Affärsängeln Lars hävdar att ett säkerställt förtroende för entreprenören är helt 
avgörande för att investera. Förtroendet skall ha byggts upp under en tid, då 
innovationen och företaget påvisat en tillräckligt hög marknadsacceptans och eller bevis 
för hög trovärdighet. En god affärsidé räcker inte för att investera. Affärsidén betyder 
dock 60-70% av investeringen. 
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Vid val av avkastningskrav kräver Lars och JBD en styrelsepost för att kunna bevaka 
sitt investerade kapital samt en ägarandel då de går in ett sådant stort team och bidrar 
med mycket kunskap likaså erfarenhet. Ingen utav parterna ger sig in i en investering 
utan att få dessa krav bemötta. Utöver dessa krav gör affärsängeln Lars och LBD detta 
för att givetvis få ut en vinst men även för att kunna bidra till något gott som gynnar 
båda parterna i en investering. Att ge sig in i en investering med mycket erfarenhet och 
kunskap till en entreprenörs affärsidé räcker gott och väl för att rädda dem. Så självklart 
ser Lars sig själv som företagsräddare, då en hel del kapital investeras av både honom 
och JBD. Lars menar att de bara ger sig in i investeringar som har en ljus framtid där 
investeringen ger både kapital och engagemang i form av rådgivning, kunskap och 
erfarenhet. 
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5 Analys 

5.1 Bakgrundsinformation 

De fyra intervjuade affärsänglarna är alla medelålders män samt innehar en akademisk 
examen likaså innehaft högt uppsatta positioner inom flera olika organisationer. Innan 
de startade sina yrkesroller som affärsänglar och investerare. Utifrån sina företagande 
har de skapat kunskap och erfarenheter av företagsstrukturer och utveckling. 
Affärsängel Y vill inte kalla sig affärsängel då han inte bara sysslar med privata 
investeringar. Övriga intervjuade änglar är aktiva i någon form av riskkapitalbolag med 
ledande roller som styrelseledamöter. Det som motiverar dem, att vara affärsänglar är 
förmågan att utveckla företag, människor och projekt samt bidra till dess etablering och 
utveckling. 

5.2 Investeringsstrategier 

5.2.1 Private equity syftar till investeringar på onoterade bolag och ger upphov till ett 
mer aktivt ägarengagemang (Nyman, 2002, SVCA, 2011). Affärsänglar är en 
privatperson eller en samling av privatpersoner som investerar kapital och tillför 
affärsmässig kunskap till onoterade företag. Affärsänglarna har tillgång till mycket 
kapital och kunskap som de vill bidra till företag med behov och som har 
tillväxtpotential. Affärsänglarna Leif och X fann det väldigt intressant samt 
tillfredställande att investera i onoterade företag. När de nämner tillfredställande stärker 
de det med att få vara med i utvecklingen av dessa företag samt av dagens samhälle. 
Leif påpekar detta med; ” Att bidra med kunskap, samtidigt att aktivt påverka bolag är 
ett måste”.  

Alla änglarna var starkt bestämda att entreprenören och affärsidén är vad de lägger 
störst vikt på vid ett investeringsförslag, vilket presenteras i livscykelns första fas 
(Nyman, 2002). Investeringsförslagets första intryck är endast baserat på denna 
bedömning samt möjligheterna till förlängd utveckling och projektets potential. I denna 
fas bedöms även den finansiella avkastningen av affärsängelns investering (Landström, 
1998).  

Affärsidén skall levereras från en stark och driven entreprenör, ” det krävs blod, svett 
och tårar att genomföra ett lyckat projekt och min roll som affärsängel är i första hand 
att vara investerare av kapital samt en mentor, men det är fortfarande upp till 
entreprenören att genomföra sin vision och affärsplan” säger affärsängel Y. Vidare 
hävdar affärsängel X; ”Idén och planen skall vara väl genomarbetad och bearbetad från 
entreprenörens sida” 
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Affärsängel Lars lägger vikt på livscykels – hypotesens första faser, då han analyserar 
och kritiskt ser på ett projekts utvecklingsmöjligheter. ”stor vikt på innovationens unika 
egenskaper samt grunden för affärsmöjligheterna. Det läggs även fokus på 
produktens/tjänstens möjliga skalbarhet och entreprenörens förmåga att ta 
produkten/tjänsten till en vinstdrivande stadium”. 

Det största motivet som affärsänglarna har är av naturliga skäl vinst. Vidare är intresset 
för företagsutveckling och etablering en stor morot för våra affärsänglar. 
Affärskunskap, nyfikenhet och engagemang bidrar till en aktiv roll i företaget eller 
projektet (Helle, 2004). Med vinstinriktad investering menas enligt Peter Helle att man 
genom sitt stora risktagande i sin investering förväntas en god och hög avkastning vid 
välfärd och framtida försäljning (Helle, 2004). Affärsängel Y;s motiv är bara vinst, till 
skillnad för de övriga intervjuobjekten. Resterande änglar ser sig själva som en 
hjälpande hand till dessa behövande bolag, men självklart finns även ett vinstsyfte hos 
dessa änglar. Affärsängel X förklarar att hans brinnande intresse för företagande är att 
engagera sig i projekt och se att de fortskrider, men han beskriver vidare att göra god 
avkastning på sitt engagemang är det viktigaste; ”Självklart är det viktigaste att tjäna 
pengar och få ut en god vinst på investeringen”. 

Vidare hävdar Nyman (2002) och Helle (2005) att affärsänglar prioriterar investering i 
företag som är lokaliserade i ett närliggande geografiskt område till deras hemtrakter 
(Nyman, 2002) (Helle 2005). Affärsängel X och affärsängeln Leif väljer enbart att 
investera i företag som är lokalt placerade, för att kunna kontrollera och vara nära till 
hands för att medverka och bidra med sin kunskap samt tid till företaget och 
entreprenören. Leif menar på att det blir svårare att kontrollera utvecklingen, samt 
övervaka sin investering när den är nationellt och internationellt. Genom att välja 
investeringar på lokalnivå, blir det enklare att behålla kontrollen och överblicken av 
investeringarna, vilket leder till en minskad risk. Affärsängeln Lars engagerar sig i den 
lokala regionen samt i närliggande regioner, han hävdar att detta leder till ökad tillväxt 
samt att JBDs resurser enklare kan förmedlas till den lokala regionen.  

I ett senare stadium av investeringen, bidrar affärsängeln mer aktivt i bolaget som med 
kunskap förutom kapital, Helle (2004) säger att en investerare kan inta en roll som är 
aktiv eller passiv. Den passiva ängeln bidrar endast med finansiella resurser, där han 
kräver en god avkastning. Till skillnad från den aktiva ängeln som även med 
engagemang förutom finansiellt kapital. Helle (2004) vill påvisa att aktivt engagemang 
innebär en plats i styrelsen, vilket också innebär kontroll och inflytande över bolagets 
officiella och rättsliga struktur. Detta ligger i linje med vad affärsängel Lars har för 
investeringskrav, det vill säga styrelseplatser.  
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Affärsängel Y är den enda som tar en mer passiv roll rörande styrningen i det 
investerande bolaget, men aktiv i den bemärkelsen, att kunna förmedla kontakter, 
erfarenhet och bildning hur det är att driva företag. Resterande änglar tar en aktiv roll 
samt alltid en styrelseroll i företagen. Anledningen till den aktiva rollen vilken de övriga 
änglarna väljer samt kräver, är i första hand kontroll över investeringen samt att kunna 
förmedla sin kunskap och påverka företaget i dess etablering och framtida utveckling. 
De vill veta vart deras investerade kapital placeras.  

Eftersom investeringar gjorda av affärsänglar i första hand är eget kapital som placeras i 
företag, är kunskap av branschen väldigt viktigt. Om investeraren innehar erfarenhet 
och tidigare prestationer inom samma eller närliggande bransch blir det ett stort tillskott 
i investeringen och en enorm resurs för bolaget (Landström, 1997). Alla affärsänglar 
investerar bara kapital i branscher där de har erfarenhet och kunskap. De menar på att 
det redan finns en stor risk i att investera som en affärsängel, att gå in i branscher vilka 
de inte har god kännedom om från tidigare investeringar och erfarenheter, resulterar 
enbart i en högre risk samt med en mer osäker utgång. Affärsängeln Lars nämner också 
att man gör detta för att kunna bistå entreprenören och företaget på bästa möjliga sätt i 
projektets fortskridande.  

När affärsängeln investerar själv så får han/hon en starkare påverkan i företaget samt att 
ängeln slipper kompromissa med andra medfinansiärer (Helle, 2004). Investeringar i 
formaliserade nätverk är något affärsänglarna väljer att använda sig av. Affärsängels 
nätverken fungerar som förmedlare mellan affärsänglar och entreprenörer (Helle, 2004). 

Affärsängeln Leif väljer att investera ensam med sin kollega de ser sig själva som ett 
team, detta för att undvika stora kompromisser eller tappa delar av kontrollen över sin 
investering. De kan även kräva en större roll av företaget samt få en större avkastning i 
framtiden. Affärsängel X började investera i nätverk men valde senare att fokusera sig 
som ensam ängel, detta resulterade då i en större påverkan i företaget ansåg han. Lars 
har investerat både som ensamängel och tillsammans med det investment-teamet JBD. 
Fördelarna enligt Lars med att investera i ett team är bredden av kunskap och erfarenhet 
som då knyts samman. Den ekonomiska ställningen och trovärdigheten ökar i samarbete 
med andra finansiellt starka institut. Affärsängeln Y säger ”Kontakter och kontaktnät 
använder jag mig ständigt av i mina investeringar”. 

En affärsidé måste finnas för att denna investering skall genomföras (Nyman, 2002). 
Investeringar som görs i företag som har varit aktiva i kortare perioder eller precis 
startat utgör ett uppstartskapital. Kapital förmedlas till företag då ständig ökning, 
tillverkning och försäljning sker och behovet av extra rörelsekapital finns, detta sker 
under tidig expansion. Företag befinner sig i kraftig tillväxt i den senare fasen av 
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expansion och behöver resurser till marknadsföring, utbyggnader och 
produktförbättringar. Kapitalet kan även behövas i sambandet med att komma in i en ny 
marknad, vilket är vanligt (Nyman, 2002). 
De fyra affärsänglarna väljer att enbart investera i de tidigare faserna av livscykel – 
hypotesen, det vill säga sådd samt start- up fasen. Anledningen är att det krävs mindre 
kapital samt att affärsängelns kompetens är av största vikt och användning vid dessa 
faser. Vid uppstartsfasen kan man då fokusera på att expandera och utveckla 
produkten/tjänsten efter några år av acceptans från marknaden. 
De flesta änglar må enbart investera i de första faserna utav hypotesen, men den 
bakomliggande frågan av deras respons kan vara varför, de behövs mestadels i de 
faserna men änglarna kan vägrar släppa de företag de investerar sina pengar i. De menar 
på att de vill kunna vara en mentor men ändå kräver de en styrelseledamot i företaget. 
Allt för att kunna styra sin investering i den mån att minska sina risker. De flesta änglar 
vet att det krävs mindre kapital i dessa faser men självklart vet de också att med deras 
erfarenhet och kunskap av bransch och marknaden, så kan de få ut en väldigt stor vinst 
när de tar sin aktiva roll i företaget. Därför ger de sig in i bara de branscher de känner 
sig bekanta med. Den största bakomliggande faktorn kan vara att maximera sin vinst, 
änglarna är kapabla att minimera sina risker när de vet att dessa faser är de mest 
riskfulla, så kan de även maximera sina vinster. Eftersom änglarna inte får ut sina 
vinster i form av utdelning, utan avkastning, så lär den enda anledningen vara vinst. De 
flesta änglarna vill bara investera lokalt. Detta tyder mycket på att de endast vill 
kontrollera sitt kapital i företaget, så mycket som möjligt. Vi kan kritiskt säga att de 
flesta änglar tar en allt för stor roll i företaget. De vill förverkliga en entreprenörs vision 
men vad finns kvar av företaget och entreprenörens affärside när ängeln tar en så pass 
aktiv roll i företaget samt även tar alla viktiga beslut. Änglarna talar mycket om att de 
har mycket kapital, men väljer enbart att investera i onoterade bolag. Kan anledningen 
vara att det blir för kostsamt för dem i noterade bolag? Eller är det för att de måste dela 
med sig av all sin vinst till andra om investeringarna sker i noterade bolag. Som tidigare 
nämnts vill de flesta änglar enbart investera själva och detta för att kunna få så mycket 
som möjligt utav vinsten. Med andra ord är änglarnas enda motiv vinst och är inte 
entreprenörens välbefinnande. 

5.3 Relationen mellan affärsängel och entreprenör 

Alla investeringsprojekt startar med en relation mellan affärsängeln och entreprenören. 
Genom vår undersökning finner vi att samtliga affärsänglar blir kontaktade av 
entreprenören eller den som söker finansiellt stöd. Detta är det mest förekommande 
tillvägagångsättet enligt Peter Helle (2004). När ett samarbete skall ta form är samtliga 
affärsänglar enade om att det är tilliten till entreprenören som väger tyngst vid ett 
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investeringsbeslut och att få så lite osäkerhet i informationsasymmetrin som möjligt, är 
att bygga en så bra relation till entreprenören som möjligt (Storey, 1994), (Landström, 
2004). Som affärsängel Y vill visa är att han ofta investerar i personer och engagemang 
inte bara i produkter. Personlighetsdrag som genomgående nämnts bland affärsänglarna 
är tillit, engagemang, driv och professionalitet. Vid presentationen av entreprenören 
eller företaget samt projektet skapas det första intrycket. Det är vid denna kritiska punkt 
som många projekt faller bort säger affärsänglarna Lars och Y. Affärsänglarna 
eftersträvar engagemanget och drivet hos entreprenörerna vid denna punkt, även om 
affärsänglarna går in i projektet med engagemang och med kunskap är det entreprenören 
som skall driva processen. De betonar att de är en resurs som stöttar och gör att 
projekten kan bli genomförbara på ett finansiellt sätt, men det är i första hand 
entreprenören som skall få affärsidén att bli ett etablerat företag på marknaden. 
Lindberg (2007) stärker detta med att affärsängeln som blir ny delägare i företaget 
bidrar med resurser, kontakter och kompetens på marknaden samt företagshantering 
som resulterar i en explosivare företagsutveckling. Förtroendet och samarbetet vilket 
alla affärsänglar betonar är av vikt, handlar i första hand om öppenheten mellan 
parterna. Affärsängel Leif betonar det med; ”öppenheten och ärligheten mellan oss 
måste fungera, eftersom i slutändan har vi samma mål, nämligen finansiell avkastning” 
och ”det är entreprenören som presenterar sitt projekt och lever för sin idé. Han skall 
vara dragaren i investeringen”. Leif hävdar även att förtroendet och tilliten är av enorm 
vikt eftersom entreprenören kommer alltid att ha ett visst övertag då det gäller 
information rörande projektet. Detta kan leda till en risk, men genom förtroende och 
öppenhet minimerar man detta gap. Informationsasymmetrin diskuteras av Storey 
(1994) och Landström (2003), vilka säger när en finansiär vet mer om ett projekt än den 
andra parten som i detta fall är företagaren då uppstår det brister i 
informationsasymmetrin. 

Affärsänglarna vill knyta till sig all väsentlig information om entreprenören och 
projektet, alltid i ett tidigt stadium av livscykeln. Detta för att minimera 
informationsasymmetrin och där igenom minimera risken i den delen av investeringen. 
Vidare gällande informationsasymmetrin vill affärsänglarna Leif, Lars samt Y, se sig 
som aktiva affärsänglar och få kunskap och erfarenheter applicerade i företaget samt hos 
entreprenören. Kunskap är all information, erfarenhet och insikt som kan ge en bättre 
förståelse av situationerna (Gooderham, 2003). Genom sina olika erfarenheter inom 
företagsvärlden innehar affärsänglarna information som bör överföras till 
investeringsprojekten, för att skapa konkurrensfördelar, utveckling och etablering. En 
åtgärd som tas i detta är att affärsänglarna kräver styrelseposter samt andelar i företaget. 
Genom att bli aktiva och engagerade i bolaget tillför de information direkt till projektet 
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samt entreprenören. Denna unika information som tillförs kallas för tacit knowledge och 
är inbyggd i våra nyckelpersoner, som i detta fall är affärsänglar. Den tacit knowledge 
som innehavs av de intervjuade änglarna är byggd på erfarenhet och kunskap, vilket är 
svårt att överföra på manualer. Med hjälp av affärsänglarnas aktiva engagemang och 
kompetens kan entreprenören ta del av deras unika kunskap, vilket är omöjligt för 
konkurrenter att imitera, vilket resulterar i deras konkurrande fördelar (Gooderham, 
2003), (Sanchez, 2000). 

Något som tidigare nämnts i denna uppsats och vilket samtliga affärsänglar deklarerar 
är, att deras engagemang för att projektet eller företaget, är att vinstintresset, 
investeringen skall leverera god avkastning. Denna information är de noga med att 
redogöra för entreprenören innan något samarbete inleds. Affärsänglarna är goda 
affärsmän vilka vill minimera riskerna om vilka de investerar i därav den hårda 
kontrollen eller intervjuprocessen av entreprenörens engagemang, tillgivenhet och 
kunskap för projektet samt marknaden.  

Styrelseposterna krävs för att kontrollera företaget och projektens utveckling samt 
kunskapsetablering. Till skillnad från banker, så sätter de intervjuade affärsänglarna 
samt de flesta änglarna större krav på entreprenören än andra finansiärer (tillvaxten.se). 
Analys rörande om affärsänglarna kan ses som företags räddare eller ej, besvaras genom 
att affärsänglarna ger entreprenörer en chans att förverkliga en vision som annars inte 
varit möjlig. Dock ligger det stora arbetet hos entreprenören, om dröm skall bli 
verklighet säger Affärsängel X. Connell, (2003 )stärker detta med att fördelning av 
kunskap måste vara ändamålsenlig eller ha ett syfte, då det bara är en hjälp för 
organisationen att vidta effektivare åtgärder. Han menar på att all erfarenhet och 
kompetens som finns hos affärsänglarna förmedlas till entreprenörerna i den mån, 
nämligen att förverkliga deras vision. 

De intervjuade änglarna var alla eniga om att entreprenören alltid sökte dem och detta 
tillvägagångsätt anses som vanligt enligt Helle. Men självklart är personliga kontakter 
också ett väldigt förekommande tillvägagångsätt för att ett samarbete skall inledas. Så 
hur kan detta vara möjligt om de flesta änglar i Sverige är så pass svåra att hitta? Hur 
fungerar då detta samarbete om entreprenören redan från början av sin fas har 
problematik att hitta andra finansiärer som i detta fall är affärsänglar? Hur trovärdig kan 
denna information vara? 

Man kan självklart ifrågasätta varför entreprenörerna tar emot kapital från änglarna, när 
dessa sätter större krav på entreprenören och tar en väldigt stor roll i företaget gentemot 
bankerna.  
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Självklart kan även de upprepande källorna som Helle, Nyman och Landström 
kritiseras. Hur pålitlig denna information är för att vår respons skall kunna vara så pass 
trovärdig som möjligt kan man kritisera eller grunda den på teorierna. Man kan ju 
självklart ifrågasätta om teorin och praktiken överensstämmer. Följer man de 
upprepande källorna så kan man påstå att de kanske uppstår vissa undantag och 
avvikelser. När vi diskuterade relationen mellan dessa änglar och entreprenören så sattes 
fokus på entreprenören, men den stora frågan är hur dessa entreprenörer tagit emot deras 
information och krav. Jämför vi all insamlad respons gentemot studien som gjordes i 
USA finner vi väldigt många likheter. Där stärks det väldigt mycket att entreprenören är 
självaste affärsidéen för änglarna. Men den stora frågan är hur mycket krav sätts på 
änglarna? För de verkligen över dess tacit knowledge när de intar en så pass aktiv roll i 
företaget. Studien i USA visade att affärsänglarna får reda på information om 
entreprenören från andra källor. Om tillräckligt mycket information inte ges av 
entreprenören, då kan man ifrågasätta om detta förekommer i Sverige? En annan fråga 
kan vara att affärsänglarna inte investerar i nya entreprenörer utan erfarenhet. Det måste 
finnas en god bakgrund hos dessa entreprenörer för att de skall beviljas kapital. Vad är 
det som säger att en entreprenör men god bakgrund och erfarenhet kan vara bättre än en 
nybliven entreprenör? Änglarna stödjer sig på att de vill hjälpa entreprenörerna med 
kapital men ändå sätta höga krav på dessa. Om så är fallet, vart skall dessa entreprenörer 
beviljas kapital från då varken banker eller änglar vill investera? 
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6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att studera hur aktivt affärsänglar resonerar rörande sina 
investeringar i livscykelns – hypotesen. Vidare att studera hur informations – 
asymmetrin mellan den aktiva affärsängeln och entreprenörer påverkas före och under 
investeringsprocessen. Överallt i världen skapas det affärsidéer, dock slutar de flera av 
dessa idéer just vid idéerna. För att kunna skapa ett företagande eller etablera affärsidéer 
på en potentiell marknad krävs det kunskap och kontakt med professionella företagare 
och investerare. För en entreprenör som önskar att förverkliga sin ”vision” söker han 
upp potentiella investerare, så kallade ”affärsänglar”.  

Vår slutsats rörande ett eventuellt samarbete mellan affärsängel och entreprenör bygger 
på huruvida entreprenörens drivkraft gentemot hans uppsatta mål och vision. Detta 
deklareras i sådd och start – up faserna i livscykels – hypotesen. Vid de fall då 
affärsidén och entreprenören synkroniserar och övertygar affärsängeln om dess framtida 
ekonomiska värde och möjlighet kan affärsängeln ställa sig bakom projektet, med sina 
finansiella muskler samt resurser i dessa två faser. Förutom det ekonomiska kapitalet 
som affärsänglarna innehar, så är det deras kunskaper om företagande och 
företagsstyrning som blir en enorm tillgång för entreprenören och företaget.  

Problem som uppstår är när entreprenören undanhåller grundläggande information för 
affärsängeln, då uppstår ett informationsasymmetriskt problem. Affärsänglarna lägger 
stor vikt på förtroendet och tilliten hos entreprenörerna, detta på grund av att man skall 
försäkra sin investering. Genom ett förtroende och en öppenhet minskas 
informationssymmetrin från entreprenören till investeraren. Entreprenören måste 
deklarera all förhandsinformation via rapporter, det vill säga all explicit knowledge. 
Den aktiva affärsängeln går med sitt engagemang in med sin kunskap som han vill 
förmedla vidare till företaget och entreprenören, han vill ge sin tacit knowledge, detta 
genom att ta en aktiv roll i företaget. Slutsatsen som vi finner gemensamt är att 
informationsasymmetrin spelar den avgörande faktorn, om det skall inleda och 
fortskrida ett samarbete mellan parterna. Jämför man detta med den tidigare studie som 
gjordes på entreprenörer och affärsänglar i USA så kan vi se att det förekommer samma 
fokus som i Sverige. Både änglar utomlands och i Sverige investerar inga pengar i ett 
företag om inte informationsasymmetrin mellan dessa parter är uppfyllt av 
entreprenören. Alla affärsänglar menar på att det redan existerar en hög risk att investera 
i start-up och sådd faserna men om entreprenören undanhåller information så investerar 
inte änglarna i affärsidén. Vi kan konstatera att både vår forskning och den utländska 
forskningen påvisar samma utfall, nämligen att informationsasymmetrin spelar den 
avgörande rollen.  
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Vidare kan vi konstatera att informationsasymmetrin minskar kontinuerligt medan 
projektet utvecklas och fortskrider, enheterna blir mer synkroniserade, när 
affärsänglarna väljer att kliva ur bolaget eller en eventuell försäljning blir aktuell då har 
informationssymmetrin minskat radikalt inom organisationen.  

Affärsänglarna är entreprenörernas räddning i flera fall, speciellt när banken inte vill stå 
bakom en entreprenörs affärsidé. Vid ett gott samarbete uppnår båda parter sina mål, 
investerarna får hög avkastning på sitt kapital och entreprenörerna har fått möjlighet att 
etablera sin affärsidé till företaget. 

6.1 Framtida studier 

Vi känner att denna uppsats kan vara till grund för framtida studier. Den påvisar att 
affärsänglar är entreprenörernas räddning ur affärsänglarnas synpunkter, men framtida 
studier kanske kan påvisa det motsatta. Vi kan inte svara på denna fråga om man inte 
har en synvinkel från båda perspektiven och i detta fall talar vi om entreprenören i sig. 
En framtida studie skulle kunna undersöka samma sak men rikta sina frågor mot 
entreprenören för att få en klarare bild över hur de egentligen går till väga. Detta också 
för att kunna stärka om informationsasymmetrin verkligen spelar en sådan stor roll som 
dessa fyra änglar påpekar. 

En annan ide för framtida studier från vår sida, skulle kunna vara att intervjua fyra 
passiva änglar och se skillnaden mellan dessa gentemot entreprenören. Se vad som 
skiljer dessa åt och studera om entreprenören verkligen tjänar mer på att ha en aktiv 
ängel vid sin sida. Då skulle informationsasymmetrin inte vara relevant, om bara en 
passiv ängel investerade. Skulle då företaget och affärsiden fortfarande vara effektiv? 

En tredje tanke mot vårt tillvägagångssätt och en framtida studie skulle kunna vara att 
granska relationen mellan affärsängeln, entreprenören och banken. Hur går detta 
verkligen till? Varför beviljas inte entreprenören kapital från banken men 
rekommenderas till affärsängeln? Hur går triangeln till mellan dessa änglar, samt vad är 
för och nackdelarna med denna triangel? 
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8 Appendix	  

8.1 Intervjuguide	  (Appendix	  1).	  
I	  syfte	  att	  samla	  in	  underlag	  för	  empiri	  kapitlet	  i	  denna	  uppsats	  har	  författarna	  valt	  
att	   sammanställa	   en	   intervjuguide,	   vilken	   är	   riktad	   mot	   intervjuobjektet	   och	  
dennes	  affärsområde.	  

Bakgrundsinformation	  om	  intervjuobjektet.	  
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• Berätta	  om	  dig	  själv	  och	  din	  bakgrund.	  
• Har	  ni	  erfarenhet	  av	  att	  starta	  upp	  och	  driva	  egna	  företag?	  
• Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  valde	  att	  bli	  affärsängel?	  
• Vad	  har	  du	  för	  motivation	  till	  att	  vara	  en	  affärsängel?	  

	   	   Mer	  är	  vinst	  på	  Er	  investering?	  

Investeringsstrategier	  

• Varför	  denna	  typ	  av	  investering?	  	  
	   	   Varför	  onoterade	  bolag	  och	  inte	  noterade?	  

• Vad	  är	  det	  första	  som	  vi	  lägger	  vikt	  på	  vid	  ett	  investeringsförslag?	  
• Vad	  har	  du	  för	  motiv	  utöver	  vinstsyfte	  vid	  investeringsbeslut?	  
• Har	  du	  någon	  strategi	  när	  du	  väljer	  dina	  geografiska	  områden	  vid	  en	  

investering?	  
	   	   Lokalt,	  nationellt	  eller	  internationellt?	  Varför?	  

• Anser	  du	  att	  du	  tar	  en	  aktiv	  eller	  passiv	  roll	  vid	  en	  investering?	  
	   	   Varför	  denna	  roll?	  

• Väljer	  du	  specifika	  branscher	  utifrån	  egna	  erfarenheter	  och	  kunskap?	  Eller	  
sådant	  som	  du	  tycker	  verkar	  vara	  av	  intresse	  och	  nyfikenhet?	  

• Investerar	  du	  ensam	  eller	  tillsammans	  med	  ett	  nätverk?	  
	   	   Finner	  du	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  investera	  i	  nätverk?	  

• I	  vilka	  stadier	  anser	  du	  det	  bäst	  att	  investera	  i?	  
	   	   Vilken	  fas	  av	  företagets	  uppbyggnad?	  

Relationen	  affärsängel	  och	  entreprenör	  	  

• Hur	  kommer	  du	  i	  kontakt	  med	  entreprenörerna	  och	  eventuella	  
investeringsprojekt?	  

• Vilken	  betydelse	  har	  förtroendet	  mellan	  dig	  och	  entreprenör,	  samt	  hans	  
affärsidé	  i	  identifikationsfasen?	  	  

• Vad	  är	  det	  viktigaste	  för	  att	  ett	  eventuellt	  samarbete	  mellan	  dig	  och	  
entreprenören	  skall	  upprättas?	  

• Vad	  anser	  du	  om	  att	  konsulteras	  av	  entreprenören	  före	  en	  investering	  görs?	  
• Vilka	  anspråk	  gör	  du	  på	  din	  investering	  i	  form	  av	  avkastningskrav?	  

	   	   Ägarandel,	  ledning	  anspråk	  på	  styrelse	  post?	  

• Väger	  du	  in	  några	  moraliska	  aspekter	  i	  ditt	  investeringsbeslut?	  
• Ser	  du	  dig	  själv	  som	  ett	  företags	  räddare?	  På	  vilket	  sätt?	  	  


