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1 Inledning 
 

I uppsatsens inledande kapitel kommer vi att förmedla en övergripande bakgrund 

avseende fenomenet affärsänglar. Därefter diskuterar vi vårt problem som leder 

fram till en konkretisering av vårt syfte. Vi ämnar även att redogöra för de 

avgränsningar som vi har gjort. Sist i kapitlet finns en disposition över resterande 

delar av uppsatsen.    

 

 

 

 

En av de viktigaste resurserna i ett företag är kapital. Detta gäller inte minst för 

nystartade företag där behovet av kapitaltillskott är stort och en förutsättning för 

framtida verksamhet.1 I takt med att nya företag startas blir således följden ett ökat 

behov från företagens sida att hitta lämpliga investerare. Företagen kan härvid 

erhålla kapitaltillskott från exempelvis banker, olika formella riskkapitalbolag, 

men även från informella investerare. Den informella kapitalmarknaden har väckt 

ett ökat intresse hos allmänheten2. De externa och informella privatinvesterarna 

benämns även affärsänglar efter den amerikanska benämningen ”business 

angels”.3 En affärsängel är en privatperson som i ett onoterat mindre företag, med 

vilket affärsängeln tidigare inte har haft några affärsmässiga relationer, investerar 

eget kapital4. Det som särskiljer affärsängeln från andra investerare är dennes 

aktiva bidragande med kompetens och kunskap till företaget. Även affärsängelns 

tidigare erfarenheter och kontaktnät är av stor vikt5. Detta har i studier och press 

uppmärksammats vara egenskaper som en affärsängel besitter och flitigt använder 

i de företag de investerar. Då affärsängeln representerar dessa kompetenser, 

kunskaper och kontaktnät är detta, i synnerhet, av stort värde för ett företag i en 

etableringsfas.6 Affärsänglar sägs vara den största, äldsta och mest använda källan 

av externt kapitaltillskott för företag7.  

                                                 
1 Lindström, Göran & Olofsson, Christer  (2002), s. 23f. 
2 Just, Carsten (2000), s. 29 
3 Nielsen, Thomas, Gravenfors Ola & Ristorp, Uta (1993), s. 53 
4 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 23 samt Abernethy, Mark & Heidtman, David 
S. (1999), s. 47f. 
5 Gurton, Anie (Sept-2000) 
6 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 65 samt Lindström, Göran & Olofsson, 
Christer (2002), s. 9 
7 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 5, preface 
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1.1 Bakgrund 
 

Affärsänglar är inget nytt fenomen. Det sägs att uttrycket uppstod i filmens 

barndom då privatpersoner satsade pengar i filmprojekt på Broadway för att 

därvid få en liten roll. Även om dessa affärsänglar arbetade på olika sätt så var det 

gemensamt för alla att det handlade om privatpersoner som ville bidraga med 

något ytterligare än endast kapital. Troligen var det viktigare att få synas 

tillsammans med kända skådespelare och dåtidens societet än att införskaffa den 

finansiella avkastningen.8 Trots detta skedde förfarandet givetvis mot en tilltro att 

utfå en vinst vid projektets slut9.  

 

Tillgången på kapital och därigenom villiga investerare har varierat kraftigt över 

åren10. Privatinvesterare har betytt mycket för den svenska industriella 

utvecklingen runt sekelskiftet 1800/1900. Då talades det om kapitalister eller 

industrialister som bistod främst med finansiering av nystartade företag. Dessa 

företag var baserade på uppfinningar och andra innovativa idéer. Uppfinnaren var 

den som fram till 1950-talet ansågs som den viktiga skapanderollen för 

företaget.11 De som investerade kännetecknades av att vara personer vars förmåga 

var att penetrera och utveckla viktiga nätverk inom etablerade och kommersiella 

miljöer. De skapade personliga relationer till dåtidens viktiga affärsmän, 

kapitalister och banker genom att sälja in sina idéer och ”koncept”. Många var 

välutbildade och hade redan från studietiden lagt grunden för de affärsrelationer 

som senare kom till nytta. Redan vid denna tid fanns tendenser till samgående i 

nätverk, vilket i nutid blir allt vanligare. Genom dessa personer fick företagen 

tillgång till nödvändiga resurser som behövdes för att kunna utveckla sina idéer. 

Det personliga engagemanget visade sig genomsyra hela verksamheten.12 

 

Under 1960- och 1970-talen skapades en rad organ i Sverige med offentlig 

anknytning som i den förda politiken skulle fungera som aktiva instrument. Av 

intresse blev då att utveckla små och medelstora företag.13 I de senare decennierna 

av 1900-talet rådde ett föränderligt samhällsklimat med en utpräglad ökad tilltro 

                                                 
8 Benjamin, Gerald A & Margulis, Joel (1996), s. 5 
9 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 6, 19 
10 Fagerfjäll, Ronald (2001), s. 99 
11 Isakson, Börje & Johansson, George (1994), s. 5 
12 Lindström,Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 9f. 
13 Lindström,Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 10 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 5 

och ett intresse för nyskapande och återväxt inom den svenska industrin. Tron på 

främjandet av den tekniska utvecklingen var stor.14 

 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

För ett nystartat företag är kapitalbehovet stort. Det innebär att beslut måste fattas 

om hur kapital på bästa sätt kan införskaffas. Ett flertal olika kapitalkällor finns i 

form av exempelvis banker, vänner och tillskott från grundarna. Vid denna 

tidpunkt kan det dock vara svårt att få ”traditionella” finansiärer, såsom 

exempelvis banker, intresserade av att bidraga med viktigt kapital, till följd av den 

höga risken.15 Även många teknikföretag har det svårt, troligtvis till följd av IT-

erans fall, att finna villiga investerare16.  

 

Företaget har dess grund i affärsidén. Denna affärsidé skulle enkelt kunna 

förklaras genom en beskrivning av vad företaget gör för att tjäna på sin 

verksamhet.17 För att kunna förverkliga uppsatta mål, baserade på denna idé, 

innebär kapital en grundläggande förutsättning. Genom att vara innehavare av en 

affärsidé med stor potential underlättas arbetet med att knyta till sig de viktiga 

externa finansiärer som krävs för företagets framtida överlevnad och tillväxt. 

Genom att kunna presentera sitt företag för investerare med hjälp av en bra 

affärsplan innebär detta även att utsikterna för en realisering av affärsidén, och de 

mål som är baserade på denna idé, förbättras.18 Vi tror i sin tur att tilltron till 

företaget och investeringsviljan till följd av detta kommer att öka. Det är således 

för företag i början av livscykeln och ofta i teknikbaserade företag som behovet av 

villiga investerare är stort19.  

 

Då företagen i ovan förda resonemang är i behov av kapital finns ofta även en 

vilja att tillföra något ytterligare till företaget. Då graden av entreprenöriell 

erfarenhet och företagande ofta är låg i dessa nya företag önskas det i många fall 

tillsammans med kapital även ett bidragande med någon form av kompetens.20 

                                                 
14 Lindström, Göran & Olofsson, Christer  (2002), s. 11 
15 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 36 samt Osnabrugge, Mark Van & Robinson, 
Robert J. (2000), s. 37f. 
16 Charles, Ed  (april 2002) 
17 Lindström,Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 25 
18 Nielsen, Thomas, Gravenfors, Ola & Ristorp, Uta (1993), s. 36f.   
19 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 9 
20 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 43 
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Detta leder till att antalet lämpliga investeraralternativ blir mindre. Bland de 

kvarvarande framstår venture capital-företag och affärsänglar som de viktigaste. 

Dessa båda aktörer tillför såväl kompetens som kapital. Skillnader finns dock i 

bl.a. investeringsbelopp och aktivt engagemang i den operativa verksamheten.21 

En ytterligare och avgörande skillnad, till fördel för affärsänglar som investerare i 

dessa företag, är att affärsänglar tenderar att investera tidigt i företagens 

utveckling och i hög grad i teknikbaserade företag. Det nära samarbetet som ofta 

finns mellan affärsängeln och företaget medför att dessa investerare i högre grad 

är villiga att investera i dessa företag som av andra aktörer anses vara för 

riskfyllda.22   

 

Tryckt litteratur i bokform såväl som ett stort antal av de artiklar som på senare år 

har skrivits inom området poängterar betydelsen av affärsängelns kompetens som 

en av de viktigaste faktorerna för ett samarbete mellan denne och företaget. 

Tillsammans med det kapital som affärsängeln erbjuder utgör dessa en 

utgångspunkt för etablerandet av denna relation. Affärsängelns kompetens är dock 

inte att betrakta som något som fås på köpet utan nämns som ett medvetet val från 

företagets sida.23 Vi ställer oss frågande till huruvida detta faktum förhåller sig på 

detta sätt i praktiken. Är verkligen kompetensen en faktor av betydelse i 

relationen för företagen eller är det endast kapitalet som efterfrågas?   

 

Namnet affärsängel tyder på att en individ innehar egenskaper som är positiva och 

som ligger i både affärsängelns och företagets intresse. En förutsättning för att 

investeraren skall kunna kallas affärsängel är, som vi tidigare har nämnt, dennes 

bidragande av kompetens i relationen. Denna kompetens bör användas på ett sätt 

som kan leda till positiva effekter för företaget. Affärsängeln har ofta gedigen 

erfarenhet från tidigare positioner i ledande ställning. Denna erfarenhet är att anse 

som en väldig möjlighet och chans för det unga företaget till att få ovärderliga 

kunskaper och hjälp.24 Huruvida dessa möjligheter genererar något stort värde för 

företagen ställer vi oss frågande inför. Förefaller det sig så att företagen verkligen 

tar tillvara på affärsängelns specifika kompetens och kunskaper?  

 

Det bör även uppmärksammas att trots en affärsängels stora erfarenhet från 

entreprenörskap kan dennes kunskaper och kompetens vara erhållen från andra 

                                                 
21 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 40 
22 Mason, Colin M. & Harrison, Richard T. (1995), s. 5ff samt Hill, Brian E.& Power, Dee (2002), 
s. 3  
23 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s.14 
24 Landström, Hans (1997), s. 1 
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branscher än den branschtillhörighet som företaget har25. Huruvida den kompetens 

och de kunskaper affärsängeln innehar är applicerbara på det specifika företagets 

förutsättningar ställer vi oss undrande inför. Är det tidigare entreprenörskapet i sig 

en viktigare egenskap hos affärsängeln för företagen än en god 

branschkännedom?  

 

I det skrivna material som finns på området synes utgångspunkten vara att titta på 

detta ”fenomen” ur affärsängelns perspektiv. Det synes således inte läggas lika 

stor vikt vid att studera hur företagen ser på affärsänglarna när dessa är 

integrerade i verksamheten. Med detta i åtanke tycker vi att det skulle vara 

intressant att titta närmare på hur fallföretagen finner affärsänglarnas arbete.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Ovanstående resonemang har lett fram till uppsatsens syfte. Vi har för avsikt att 

utifrån företagens perspektiv besvara följande frågeställningar: 

 

! Vilken form av arbete utför affärsänglarna inom företagen och innebär detta 

att värde tillförs?  

 

! Tar företagen verkligen tillvara på de eventuella värden som affärsänglarna 

medför och om så är fallet på vilket sätt?  

 

! Finns det möjlighet för företagen att ta tillvara på affärsänglarnas egenskaper 

på ytterligare sätt och i så fall hur?    

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att begränsa oss i vissa avseenden. Då vi i denna uppsats avser att bl.a. 

studera hur företagen ser på affärsänglarnas arbete och huruvida detta leder till ett 

bidragande i form av att ett ökat värde för företagen uppkommer, kommer vi 

endast att belysa detta utifrån företagens perspektiv. Vi avgränsar oss således ifrån 

                                                 
25 Affärsvärlden 28/1-98, Högrisktagarna: Änglarna och bolagen 
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att redogöra för hur affärsänglarna själva ser på sitt arbete och sitt bidrag till 

företagen och väljer därför att inte kontakta affärsänglarna i våra fallföretag. 

Viktigt att också påpeka är att vi avgränsar oss till att endast studera företag vari 

affärsänglar är eller har varit aktiva. De ovan framförda besluten har vi tagit till 

följd av att dessa andra infallsvinklar redan har behandlats i stor utsträckning i 

tidigare uppsatser. 

 

 

1.4 Definitioner 
 

Affärsängel = En affärsängel kännetecknas av en privatperson som investerar i ett 

onoterat företag. Denna person har inte tidigare haft några affärsmässiga 

relationer med företaget ifråga. Förutom kapital bidrar affärsängeln med 

kompetens och kunskaper till det aktuella företaget. Ytterligare kännetecknas en 

affärsängel av den aktiva rollen som innehas i den operativa verksamheten.26  

 

 

Venture capital-företag = Ett venture capital-företag investerar i företag med 

medel som finansierats från personer utanför företaget27. Venture capital-företag 

är vanliga investerare i större företag i mogen fas28. Förutom kapital har denna 

investerargrupp motivationen att bidraga med kompetens29. Kompetensen utövas i 

synnerhet ifrån styrelsen30.  

 

 

                                                 
26 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 9, 38f. 
27 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 9 samt Osnabrugge, Mark Van & Robinson, 
Robert J. (2000), s. 97f. 
28 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (2000), s. 11 
29 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 50 
30 Landström, Hans, 4/12-02 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1: Inledning 
 

I det inledande kapitlet redogör vi, efter en kort inledning och bakgrund, för en 

problemdiskussion som belyser ämnet. Denna leder sedan fram till uppsatsens 

syfte som följs av valda avgränsningar och disposition. 

 

 

Kapitel 2: Metod 
 

I det andra kapitlet presenterar och redogör vi för de metodval som vi har gjort för 

att kunna arbeta för ett uppfyllande av uppsatsens syfte. Kapitlet börjar med en 

förklaring till vårt val av ämne. Därefter redogör vi för de sätt som vi har använt 

oss av för att angripa problemet. Sist görs reflektioner kring metoden samt kring 

de styrkor och svagheter som vi anser finns i uppsatsen.  

 

 

Kapitel 3: Referensram 
 

Det tredje kapitlet inleder vi med att förklara fenomenet affärsänglar. För att öka 

förståelsen för investeringsförfarandet redogör vi även för några andra 

investerargrupper. Vi tar upp affärsänglarnas investeringsstrategier vill vi öka 

kunskapen om hur en affärsängel opererar inom ett företags verksamhet. Vi 

redogör även för en central modell över ett företag som vi tycker är relevant för 

att kunna uppnå uppsatsens syfte. 

 

 

Kapitel 4: Empiri 
 

I det fjärde kapitlet presenterar vi våra tre valda fallföretag; Aspiro AB, Galenica 

AB och Ludesi AB. Efter den korta presentationen beskriver vi vad som har 

framkommit vid genomförda intervjuer vad gäller deras syn på affärsänglarna, 

deras arbete samt deras bidragande inom de olika företagen. 
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Kapitel 5: Analys 
 

I det femte kapitlet genomför vi analyser av våra tre valda fallföretag. Utifrån 

företagens perspektiv fokuserar vi då på det värde vi anser att affärsänglarna 

tillför företagen och hur företagen tillvaratar detta värde. I denna analys knyts 

referensramen, som vi har presenterat i kapitel 3, ihop med empirin, kapitel 4, för 

att uppnå uppsatsens syfte.  

 

 

Kapitel 6: Slutsatser 
 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi har dragit 

efter studium av detta område. Dessa slutsatser ger svar på uppsatsens syfte. Vi 

avslutar med att ge några förslag på intressanta områden som kan vara lämpliga 

för fortsatta studier inom detta ämne. 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 11 

 

2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi först att presentera vårt val av ämne. Därefter redogör 

vi för vårt övergripande och handgripliga sätt att angripa detta område. I vår 

metodreflektion finns reflektioner kring det material som vi har använt oss av. 

Kapitlet avslutas med de styrkor och svagheter som vi ser med vår uppsats.  

 

 

 

 

2.1 Val av ämne 
 

Då vi båda är studenter inom ämnet företagsekonomi med redovisning som 

inriktning har vi fått lära oss att vår inriktning omfattar ett stort område där 

oändliga möjligheter råder. För att utnyttja denna bredd är vår intention att 

undersöka ett ämne som för oss tidigare inte har undervisats och behandlats men 

som alltid funnits i bakgrunden, skuggat av andra relevanta kunskapsområden.  

 

Vi har under vår tid som studenter vid den företagsekonomiska institutionen vid 

Lunds Universitet analyserat ett företag och dess delkomponenter. En av dessa 

komponenter utgörs av företagets finansiella kraft och därmed dess styrka att 

överleva. Något som bidrar till denna förmåga är företagets relation till dess 

investerare. En form av investerare utgör affärsänglarna. Dessa har under våra 

kurser i redovisning enbart indirekt presenteras men en definition och en konkret 

förklaring till deras bidragande inom ett företag har aldrig varit föremål för någon 

undervisning.  

 

Efter att ha beslutat oss för att affärsänglar skulle utgöra ämnet i vår uppsats satte 

vi oss ner för att diskutera hur. Det vi ville åstadkomma med vår uppsats var att 

den skulle bidraga med ny information och ge läsarna av uppsatsen kunskaper 

som tidigare inte fanns. Vi uppmärksammade då att det betydelsefulla värde som 

affärsänglarna, enligt skrivet material, gav företagen genom deras relationer inte 

tidigare var märkbart beskrivet eller förklarat. Därför valde vi att, utifrån företags 

perspektiv, se huruvida detta påstådda värde existerade och i så fall hur det 

tillvaratogs.  
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2.2 Övergripande angreppssätt 
 

Det övergripande angreppssättet definieras som det sätt som ett problem angrips 

på, eller hur ett problem ”ses på” och hur detta sedan löses. För att kunna 

undersöka problemet måste det först klarläggas utifrån vilket perspektiv som 

problemet skall betraktas. Perspektivet innebär en strukturering av det område 

som undersöks. Förutom perspektiv innehåller ett angreppssätt olika regler för 

tolkning och analys av det som uppfattas utifrån perspektivet.31 Nedan har vi valt 

att redogöra för det perspektiv, övergripande ansats samt den undersökningsmetod 

som vi har valt att arbeta efter.  

 

 

2.2.1 Perspektiv     
 

Ett perspektiv sägs vara synonymt med ordet synvinkel. Perspektivet skall fungera 

som en lins ur vilken verkligheten betraktas.32 Vi har valt att utvärdera företags 

åsikter beträffande hur de ser på det arbete som en affärsängel utför och på vilket 

sätt detta påverkar företaget. Vi använder oss av detta perspektiv för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Det är företagens erfarenheter och uppfattningar 

rörande affärsänglarnas existens inom företagen som vi har försökt att förstå, 

beskriva och tolka med hjälp av användbar litteratur. Valet av perspektiv beror 

främst på att vårt intresse rör detta område samtidigt som det lämpar sig bäst då 

vår studiebakgrund inriktar sig mot redovisning. Dessutom har vi uppmärksammat 

att tidigare genomförda undersökningar utifrån detta perspektiv är ringa, vilket 

gör perspektivet ännu mer relevant och intressant för oss att studera.  

 

 

2.2.2 Övergripande ansats    
 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av redan förekommande litteratur samt 

en modell. Med hjälp av litteraturen och modellen, som vi har vidareutvecklat 

efter egen tolkning för att bättre kunna appliceras, ämnar vi att dra meningsfulla 

slutsatser. Den teoretiska bakgrunden till ämnet har vi inhämtat genom att ta del 

av tillgänglig litteratur samt aktuella tidskriftsartiklar. Detta angreppssätt har 

                                                 
31 Hägg, Ingemund & Wiedersheim-Paul, Finn (1984), s. 11f. 
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medfört en insikt i det valda perspektivet vad gäller fenomenet affärsänglar och en 

verklighetsförankrad bild av begreppet affärsänglar. Med hjälp av denna teori 

kommer vi således att beskriva, förklara och analysera affärsänglars arbete och 

deras påverkan på företag, ur företagens perspektiv. Därefter kommer vi attdra 

slutsatser angående existensen av det värde affärsänglarna tillför i våra fallföretag 

och i vilken mån detta tillvaratas.  

 

 

2.2.3 Undersökningsmetod  
 

Innan en undersökning tar sin början skall en metod väljas. Vid användning av en 

viss typ av metod fås även en viss typ av data. En grundläggande skiljelinje går 

mellan kvantitativ och kvalitativ data. Kvantitativ data är mätbar medan kvalitativ 

data berättar något om undersökningsenheternas egenskaper och kan därför inte 

mätas.33  

 

Vi har valt en kvalitativ metod som kännetecknas av att det är utredarens 

uppfattning eller tolkning som står i förgrunden34. Meningen med vår studie är 

inte att lösa ett problem eller förbättra ett förhållande, utan att beskriva den 

verklighet som är. I viss mån ämnar vi dock att försöka se om ytterligare sätt 

existerar för att ta tillvara på affärsänglarnas egenskaper och i så fall hur.  

 

Kvalitativa modeller försöker överskrida det subjekt-objekt förhållande som 

utmärker naturvetenskapen. Detta uppnås genom att utredaren försöker att sätta 

sig in i situationen och se den ur de undersöktas situation. På detta sätt försöker vi 

att studera fenomenet inifrån för att därigenom skapa en djupare och mer 

fullständig uppfattning. Detta är dock inte helt riktigt eftersom utredaren hela 

tiden måste växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv - mellan att förstå och att 

förklara ett fenomen.35 Detta inre perspektiv försöker vi att uppnå genom att 

studera företag och deras förhållande till affärsänglar. Genom att se området från 

företagens perspektiv görs det möjligt för oss att försöka bilda oss en uppfattning 

om hur företag ser på det arbete som affärsänglar utför och därigenom vilket 

värde detta har och hur det påverkar företaget.  

                                                                                                                                      
32 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1992) s. 58f.  
33 Halvorsen, Knut (1992) s. 78 
34 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1996) s. 76  
35 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1996) s. 92f. 
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En kvalitativ undersökningsmetod är förståelseinriktad, flexibel och i denna 

används det ofta flera datakällor36. Valet av faktainsamlingsmetod bestäms av 

våra frågor, syftet med uppsatsen, den empiriska grunden samt den tid som finns 

att tillgå för undersökningen37. Vi har i vår kvalitativa undersökning använt oss av 

en fallstudiedesign38. En fallstudie karaktäriseras av att få fall studeras ur många 

olika aspekter39. Detta gör att underliggande faktorer kan uppmärksammas och att 

analyser kan göras djupare. För att kunna besvara vårt syfte anser vi detta vara av 

största vikt.  

 

Vårt val att genomföra personliga intervjuer för att samla in vår information 

motiveras av den mer detaljerade förståelse som uppstår samt genom den 

möjlighet till följdfrågor som existerar. Denna intervjuteknik är även fördelaktig 

då den leder till en kontrollerbar situation med möjlighet att följa upp och 

utveckla komplicerade frågor. Ett slags förtroende kan då skapas mellan 

intervjuare och intervjuad. Den enda nackdel som vi såg var den eventuella risk 

för att en intervjuareffekt, där intervjuare och intervjuad påverkar varandra, skulle 

kunna uppstå. Denna risk såg vi dock som tämligen minimal och fördelarna vägde 

tyngre än denna nackdel. 40 

 

De personliga intervjuer som vi har genomfört ger den intervjuade obegränsad tid 

och maximal frihet att svara på frågorna som ställs. Detta förfarande är 

fördelaktigt om relationen mellan intervjuobjekt och intervjuare är trygg och 

avslappnad och om möjligheten finns att omformulera frågorna samt att 

vidareutveckla dem. Möjligheten skall också finnas att, vid behov, kunna gå 

tillbaka till tidigare frågor och svar.41  

 

Ett sätt att intervjua inom kvalitativa undersökningar är den s.k. laddering-

tekniken. Denna metod kan leda till djupare svar i form av tankar och känslor. I 

laddering-tekniken byggs det vidare på den intervjuades svar för att hitta 

undermedvetna och bakomliggande orsaker till svaret som inte kommer fram 

direkt.42 Det som vill undvikas är att respondenten tvingas in i ett bestämt 

tankesätt så att istället möjligheten finns för intervjupersonen att uttrycka och 

                                                 
36 Kumar, V., Aaker, D. & Dag, G. (1999) s. 10ff. 
37 Andersen, Heine (1994) s. 73  
38 Bryman, A. (1989) s. 11f. 
39 Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten (2001) s.102   
40 Kumar, V., Aaker, D. & Day, G. (1999) s. 12ff. 
41 ibid. 
42 ibid. 
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fördjupa sina åsikter på ett betydligt friare sätt43. De i bilagorna inkluderade 

frågeformulären har för oss under intervjuerna fungerat mer som ett konkret 

upplägg och stöd. Dessa frågor, som har en relativt stor omfattning, har dock följts 

upp och vidareutvecklats med hänsyn till den intervjuades svar.  

 

 

2.3 Handgripligt angreppssätt 
 

Med handgripligt angreppssätt avses hur insamlande av data har skett och hur 

bearbetning och analys av datan har genomförts44. Vi anger nedan vilken form av 

data som vi har använt oss av, på vilket sätt vi har tillgodogjort oss den och hur vi 

har gått tillväga vid insamlandet av den.  

 

 

2.3.1 Urval av företag 
 

Syftet med kvalitativa undersökningar är som vi tidigare har nämnt att skapa en 

djupare och mer fullständig uppfattning om det fenomen som studeras samt att 

öka informationsvärdet. Det innebär att urvalet av undersökningsenheter inte sker 

utan planering.45 Urvalet görs inte heller med tanke på att generaliseringar skall 

dras utan utifrån analytiska syften46. Det kriterium som vi hade på våra potentiella 

företag, var att de skulle ha sitt huvudkontor beläget i närheten av Lunds 

Universitet. Detta så att genomförandet av de personliga intervjuerna skulle kunna 

underlättas med tanke på de följdintervjuer, enligt fallstudiedesignen, som vi hade 

för avsikt att göra.  

 

För att ta reda på företag som har arbetat eller arbetar med affärsänglar läste vi 

artiklar i tidskrifter. Ytterligare hjälp fick vi från Jonas Edelswärd, som har hand 

om relationerna till affärsänglar kopplade till Teknopol. Genom dessa 

tillvägagångssätt fann vi våra tre fallföretag Aspiro AB, Galenica AB och Ludesi 

AB. Antalet ansåg vi vara representativt för den form av undersökning vi ämnade 

göra. Fler fallföretag skulle innebära att den tyngd och djup som vi önskade att få 

i vår analys skulle försvinna. Dessutom ansåg vi det vara ett lämpligt antal med 

tanke på den begränsade tid som stod till vårt förfogande. Vad gäller storleken på 

                                                 
43 Halvorsen, Knut, (1992) s. 86 
44 Wiederheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten. (2001) s. 19ff. 
45 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1996), s. 101 
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företagen samt de branscher som de representerar, hade vi inga speciella krav eller 

medvetna intentioner.  

 

 

2.3.2 Primär- och sekundärdata 
 

Data brukar delas upp i två olika typer, primärdata och sekundärdata. Med 

primärdata menas det material som utredarna själva samlar in. Informationer som 

redan föreligger i en eller annan form och som är mer eller mindre tillgängliga 

brukar benämnas sekundärdata.47  

 

Inledningsfasen för vår uppsats har kännetecknats av datainsamling, främst i form 

av sekundärdata. Litteratursökningen har i huvudsak skett med hjälp av olika 

databaser på Internet. Först och främst har vi använt oss av ELIN och LOVISA. 

Många intressanta och aktuella artiklar kunde vi hämta från inhemsk och utländsk 

fackpress. De bibliotek som vi har införskaffat böcker ifrån är Ekonomiska 

biblioteket, Universitetsbiblioteken i Lund samt Landskronas och Helsingborgs 

stadsbibliotek. Vid de tillfällen litteraturen inte fanns tillgänglig på några av dessa 

bibliotek, vilket ofta var fallet, har vi använt oss av databasen LIBRIS. Detta 

eftersom denna databas består av information om böcker från ett flertal bibliotek i 

Sverige. För att få materialet sänt till oss har vi använt oss av fjärrlån. 

 

Primärdatan som vi har använt oss av är, enligt ovanstående definition, vårt 

intervjumaterial. För att samla in denna kontaktade vi respondenterna, d.v.s. 

företagen, via email. Några dagar efter det att vi skickat ut emailen kontaktade vi 

företagen per telefon för att höra om deras intresse och besluta om tid för 

intervjuerna. Själva intervjun genomförde vi med intervjuobjekten på respektive 

företag. Vi fick positivt gensvar och respondenterna tog sig tid att besvara 

frågorna under ca. en timmes lång intervju. De var alla även införstådda med att 

ställa upp på följdintervjuer för att komplettera eventuella utsagor eller för att 

svara på ytterligare frågor. En följdintervju med samtliga företag har ägt rum 

samtidigt som vi har haft kontinuerlig kontakt med dem via email.   

 

 

 
 

                                                                                                                                      
46 Halvorsen, Knut (1992), s. 67 
47 Wiederheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten (2001), s. 154.  
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2.4 Metodreflektion 
 

Under uppsatsens gång har vi försökt att hålla oss kritiska till det material som vi 

har använt oss av för att dra våra slutsatser. Vi är trots detta väl medvetna om att 

vårt metodval kan ha snedvridit resultatet. Nedan kommer vi att ta upp de faktorer 

som kan ha lett till att resultatet påverkats i en viss riktning samt de element som 

vi anser har ökat uppsatsens trovärdighet.  

 

 

2.4.1 Reflektion avseende litteratur och modell 
 

Vårt val av litteratur präglar uppsatsens innehåll och resultat. Utmaningen ligger i 

att samla in den data som är relevant för problemställningen som vi arbetar med. 

Vi har försökt att använda oss av flera olika källor för att jämföra olika författares 

synpunkter och teorier. Vid en genomgång av litteratur har vi dock märkt att 

många av författarna inom detta område behandlar liknande beståndsdelar, vilket 

kan ses som en bekräftelse på att vår referensram är tillräcklig. När det gäller 

räckvidden har vi dock lagt till en del frågor som kan vara utanför referensramen, 

men som har tagits med av andra skäl. Dessa frågor ansåg vi kunna ge en ökad 

förståelse för ämnet samt utgöra ett bra komplement.  

 

Den modell av ett företag som vi har valt att använda oss av är en viktig del i vår 

uppsats. Vi anser att denna modell är övergripande och därför väl användbar för 

vårt syfte. I analysen har vi valt att utveckla modellen enligt vår egen tolkning för 

att på så sätt öka modellens tillämplighet och applicering. Vi är medvetna om att 

resultaten, vid val av annan litteratur eller modell, hade kunnat bli annorlunda. 

 

Vad gäller den undersökning som vi företagit oss att göra är det av stor vikt att 

den uppfyller det som våra intervjufrågor avsåg. Då vi har utgått från vårt problem 

och vår referensram när vi har utformat intervjuguiden tycker vi, efter att ha 

utvärderat våra intervjuer, att detta har uppfyllts på ett bra sätt. Det som kan ha 

minskat den något är att intervjun har förts som en diskussion med respondenten. 

Därmed har vi även fått information av intervjupersonen som inte är relevant i 

studien.  
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För att själva mätningen skulle ge en så klar bild som möjligt av ämnet som 

undersöks har vi operationaliserat frågorna på ett sådant sätt att de är lättförståliga 

för de intervjuade. I god tid före själva intervjutillfället skickade vi dessutom ut 

frågorna via email. Detta för att ge de utvalda en god inblick i det ämnesområde 

som behandlas. Med vårt förfarande hoppades vi kunna få respondenterna att avge 

mer genomtänkta svar. Vid problem för respondenterna att förstå frågorna har vi 

förklarat för intervjupersonerna vad vi menar. Även intervjuformen och laddering-

tekniken leder, enligt oss, till en bättre mätning och därmed även en klarare bild. 

Vi är av tron att svaren som respondenterna givit oss är tillförlitliga då de valda 

intervjupersonerna är väl insatta i det ämnet som vi har valt att behandla.  

 

 

2.4.2 Reflektion avseende empiri 
 

Då vårt undersökningsområde innebär frågor rörande hur företagen ser på det 

arbete som affärsänglarna utför och vad detta leder till för påverkan på företaget, 

var det av stor vikt för oss att intervjua personer inom företaget med inblick i detta 

ämne. I samtliga företag valde vi att kontakta VD-n. Vi ansåg att dessa var de 

personer som bäst känner till företagen och om inte de kunde svara på våra frågor 

skulle de troligtvis kunna delegera oss till någon annan person inom företaget som 

skulle kunna göra det.  

 

Den kvalitativa urvalsprocessen ger oss möjlighet att fortlöpande komplettera 

urvalet med ytterligare respondenter48. I två av fallföretagen ansåg vi det inte vara 

möjligt eftersom de var så pass små till storleken. Det faktum att VD-n i dessa 

företag utgjordes av de ursprungliga grundarna gav oss tillförsikt i deras kunskap 

inom området. I det tredje företaget tog vi kontakt grundaren som dock inte längre 

var verksam inom företaget. Förutom grundaren var det ingen som hade 

kännedom om den affärsängel som tidigare hade varit verksam där.   

 

 

2.4.3 Trovärdighet 
 

Resultaten påverkas i mer eller mindre grad av tillfälligheter som leder till att 

trovärdigheten i uppsatsen antingen blir låg eller hög49. Vid en kvalitativ 

undersökning, som vår, studeras individers och uppfattning av verkligheten, d.v.s. 

                                                 
48 Eneroth, Bo (1984), s. 5ff.  
49 Andersen, Ib (1998), s. 20ff.  
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hur de upplever sin situation och omvärlden. Det blir här till vår uppgift att 

försöka fånga och skildra verkligheten som de upplever den. 50  

 

Trovärdighet handlar även om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, 

d.v.s. huruvida undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas. 

Detta är dock ett problematiskt begrepp då människans beteenden inte är statiskt 

utan hela tiden förändras. En kvalitativ undersökning som vår strävar inte efter att 

isolera lagar för människans beteende utan försöker istället beskriva och förklara 

förhållanden utifrån hur de människor, som verkar inom området, ser på 

situationen.51  

 

När det gäller trovärdigheten har vi förståelse för att våra föreställningar, 

intressen, utbildning och bakgrund kan färga denna magisteruppsats. Det finns 

även ”Problems of time”, vilket innebär att vissa delar av denna uppsats kanske 

inte stämmer inom den närmaste framtiden.52  

 

Ett sätt att öka trovärdigheten kan vara att med hjälp av likvärdiga mätsituationer 

säkerställa att intervjuerna genomförs så identiskt som möjligt53. Intervjuerna har 

genomförts på respondenternas arbetsplats. Då alla intervjuer bokats i förväg är 

det rimligt att anta att dessa intervjupersoner inte har påverkats av tidspress under 

samtalen och därmed att trovärdigheten har bibehållits intakt. En sak som kan ha 

påverkat trovärdigheten är att frågeställningar, förutom ytterligare intervjuer, har 

kompletterats via email. Vi anser dock att detta enbart kan ha haft en minimal 

negativ inverkan på undersökningen, då intervjupersonerna vid det laget redan var 

väl insatta i vårt problem. Istället för en negativ inverkan tror vi att svaren blivit 

mer korrekta och precisa genom de kompletterande frågorna.   

 

Mätningens trovärdighet anser vi har höjts då båda författarna har varit 

närvarande vid samtliga intervjuer. För att kunna presentera ett så riktigt resultat 

som möjligt och för att inte missa någon information använde vi oss av en 

diktafon. Alla intervjuobjekten blev tillfrågade och eftersom alla gav sitt 

godkännande har alla intervjuerna dokumenterats på band. Efter varje intervju har 

materialet skrivits ut och tolkats. Vi skickade även ut det sammanställda 

materialet via email till respondenterna för att de skulle kunna bekräfta eller 

dementera sina uttalanden.  

                                                 
50 Merriam, Sharan B.  (1994), s. 178 
51 Merriam, Sharan B.  (1994), s. 181  
52 Bryman, A. (1989), s. 18ff. 
53 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1992), s. 152  
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2.5 Styrkor och svagheter 
 

De styrkor vi ser med vår uppsats har främst att göra med det perspektiv vi har 

valt att arbeta efter. Inom litteraturområdet fann vi väldigt begränsad information 

rörande företagens syn på en affärsängel. Relationen mellan en affärsängel och ett 

företag var i stort sett alltid analyserat utifrån affärsängelns perspektiv. Detta 

faktum gjorde företagsperspektivet så pass mycket intressantare att studera 

samtidigt som svårigheten att finna litteratur avseende detta perspektiv gjorde 

arbetet mer komplext. Dessutom finner vi att vår egen tolkning av modellen över 

ett företag är väl applicerbar i vår analys. De slutsatser som vi har kommit fram 

till ser vi som relevanta och framförallt som ett bidrag inom detta tidigare så 

outforskade perspektivet rörande detta område. 

 

Under arbetets gång märkte vi en viss svaghet med att ha valt samtliga fallföretag 

inom teknikrelaterade branscher. Inte för att det inte var intressant att se huruvida 

likheter eller olikheter existerade, men för att det innebar att en viss bredd i 

uppsatsen gick förlorad. Den användbara litteraturen utgjordes till största del av 

utländsk sådan. Risk finns att fakta härrörande dessa länder kan ha haft inverkan 

på vår uppsats som kanske inte helt överensstämmer med de förhållanden som här 

råder. 
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3 Referensram 
 

För att till fullo förstå vad en extern och privat investerare, en så kallad 

affärsängel, är ämnar vi att inledningsvis redogöra för den miljö inom vilken 

affärsänglarna verkar, med där andra tillhörande aktörer. Vi kommer även att ta 

upp den form av investeringsstrategi som oftast används av en affärsängel. 

Viktiga delar är även våra redogörelser för entreprenörskapet och den modell 

som vi presenterar av ett företag. 

 

 

 

 

3.1 Olika investerargrupper 
 

Då det finns ett flertal olika investerargrupper för ett företag att välja bland 

kommer vi nedan att redogöra för de vanligaste. Detta kommer underlätta 

förståelsen för varför nystartade företag ofta använder sig av affärsänglar och vad 

deras fördelaktiga egenskaper är.  

 

 

3.1.1 Tidigt kapital 
 

Det finns ett flertal olika investerare, varav affärsänglar endast är en kategori. För 

det precis nystartade företaget är den vanligaste finansieringsformen att grundarna 

själva tillför sitt privata kapital. Möjligheten till detta är beroende av grundarnas 

storlek av det privata kapitalet samt deras vilja att investera detta. Vanligtvis är 

det personliga sparade kapitalet till följd av finansiering av forsknings- och 

utvecklingskostnader redan förbrukat i tid för grundandet av företaget. I ett 

företags etableringsfas är egenfinansieringen av stor vikt. Detta för att täcka 

kapitalbehovet samt för att uppnå en högre kvot av eget kapital som senare kan 

leda till att anskaffning av ytterligare kapital från andra finansieringskällor 

underlättas.54  

 

                                                 
54 Just, Carsten (2000), s. 20 
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Då mer kapital behövs är familj, släkt och vänner nästa viktiga källa till kapital. Ju 

längre företaget kan klara sig på dessa båda kapitalkällor, tillsammans med internt 

genererat kapital, desto lägre blir kostnaden för det externa riskkapitalet och 

utsikterna förbättras därvid för företaget.55 Då marginaler och intäkter är för små 

för att kunna finansiera tillväxt med internt genrerat kapital krävs något annat för 

att företaget skall kunna fortsätta att utvecklas56. Genererandet av internt kapital är 

dessutom för nystartade teknikföretag starkt begränsat. Detta eftersom kostnader 

för forskning och utveckling existerar redan före grundandet och att kapitalbehov 

även uppkommer före företaget är etablerat på marknaden. 57 Förr stod staten som 

ett bra alternativ för kapitalbidragande till nystartade företag. Detta har dock  av 

flera skäl minskat i betydelse de senaste åren, men möjligheten att söka bidrag 

genom projekt från Nutek och ALMI finns fortfarande.58  

 
 

3.1.2 Banker 
 

De ovan nämnda grupperna kan dock inte bidraga med så mycket kapital som 

företaget troligtvis kommer att behöva. Då det bidragande kapitalet börjar att 

verka begränsande på företaget krävs större kapitalsummor från andra investerare. 

Det krävs för att företaget skall kunna växa.59 En väletablerad kapitalkälla är 

exempelvis banker60. Banker kan dock vara en dyr källa till kapital för ett 

nystartat företag. Höga räntesatser lär antagligen vara att vänta för det 

kapitalsökande företaget. Dessutom har ett nystartat företag inte haft någon större 

möjlighet att uppnå bra krediter. Något som ytterligare kan försvåra är den 

bristande tilltro till nystartade företag som denna investerarinstitution generellt 

sett har. Detta uppkommer bl.a. till följd av att det nystartade företaget inte kan 

uppvisa någon stor kassa, några kända grundare och en säker framtida lönsamhet. 

Företaget har dessutom svårt att erbjuda banken någon säkerhet. Riskerna anses 

därför ofta överväga fördelarna med en investering i ett nystartat företag.61 
 

 

                                                 
55 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 38 
56 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 36 
57 Just, Carsten (2000), s. 21 
58 Nielsen, Thomas (1994), s. 33 samt http://www.nutek.se, 2002-12-21 
59 Benjamin, Margulis (2000), s. 6 samt Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 
37f. 
60 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 37 
61 Benjamin, Margulis (2000), s. 6 samt Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 
37f., 52f. 
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3.1.3 Venture capital-företag 
 

En investerargrupp som är snarlik affärsänglar är så kallade venture capital-

företag. Denna investerargrupp skiljer sig dock från affärsänglar på ett antal 

väsentliga punkter. För att underlätta förståelsen av affärsänglar är det dock 

lämpligt att belysa dessa.62 En affärsängel investerar, som vi redan redogjort för, 

med sina egna pengar. Ett venture capital-företag investerar däremot med medel 

som finansierats från personer utanför företaget. Detta kan innebära att kapitalet 

härrör från exempelvis pensionsfonder eller andra institutionella investerare.63 

 

Det stora målet med att upprätta en relation till företaget är för venture capital-

företaget att tjäna en så stor finansiell avkastning som möjligt på sin i hopsatta 

portfölj för att kunna möjliggöra att de som investerat skall återfå sitt investerade 

kapital och därvid själva få del av vinsten. Det faktum att de investerade pengarna 

tillhör någon annan skapar en större press på bra finansiell avkastning för dessa 

företag än på affärsänglarna.64 I processen med att uppnå detta mål bidrar även 

venture capital-företag med kompetens till investerade företaget65.  

 

Venture capital-företag är vanliga investerare i större företag i mogen fas66. Denna 

inriktning blev väldigt synlig efter ”börskraschen” i slutet av 1980-talet. För att 

reducera riskerna vid investeringar blev följden härav för venture capital-

företagen en ökad fokusering på mognare företag.67 Denna inriktning blev 

ytterligare synlig efter IT-erans fall68. Dessa företag är i flera fall redan 

lyckosamma och behöver endast hjälp för att kunna expandera och 

förhoppningsvis dominera på sina marknader. Därav är risken lägre.69 För att 

ytterligare diversifiera portföljen och riskerna är de investerade företagen inom 

flera affärsområden och branscher70. Den investerade summan är generellt sett 

mycket större av venture capital-företagen än av affärsänglarna71. Inför ett 

investeringsbeslut företas någon slags förundersökning. Denna förundersökning 

                                                 
62 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 5 
63 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 9 samt Osnabrugge, Mark Van & Robinson, 
Robert J. (2000), s. 97f. 
64 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 54 
65 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 97f. 
66 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (2000), s. 11 
67 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 49 
68 Bauman, Louise (1/11-2001) 
69 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 8 
70 Landström, Hans (1997), s. 44 
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företas i högre utsträckning och är av mycket mer omfattande grad av venture 

capital-företagen än av affärsänglarna72.  

 

Även venture capital-företaget har den motivationen att bidraga med kompetens, 

som vi har uppmärksammat att affärsängeln också har. Samma aktiva 

engagemang i den operationella verksamheten som affärsängeln tenderar att ha är 

dock liten.73 Detta uppkommer ofta till följd av att de företag där venture capital-

företag verkar är i senare faser av livscykeln och är inte i lika stort behov av 

”underhåll” och personligt engagemang74. Vad gäller 

funktionsspecialistkunskapen, den tekniska förmågan och kunskap om den 

marknadsmässiga situationen är dessa mindre utpräglade än hos affärsänglar75. Av 

dessa anledningar är inte venture capital-företag bästa källan till kapital för de 

nystartade företagen76. Om affärsängeln benämns mer som en ”medskapare” eller 

”affärsskapare” har dessa företag istället en större roll som ”resurskompletterare” 

och ”problemlösare”77. 

 

Venture capital-företag väljer liksom affärsänglar att försöka utöva sin kompetens 

ifrån styrelsen. Hur detta ter sig i praktiken skiljer sig dock åt mellan de båda 

investerarna. Venture capital-företaget jobbar mer som en ”mentor” och verkar 

bl.a. för att nätverken skall fungera tillfredsställande och se till så att 

styrelsemöten inträffar som planerat.78 Venture capital-företag är väldigt bra på att 

skapa en väl fungerande strategisk ledning och guidning av ett företag utan att 

behöva bidraga lika aktivt på en operativ nivå som en affärsängel79. I 

investeringen läggs stor vikt vid att försöka komplettera de förmågor och 

egenskaper som grundarna och ledningen redan är innehavare av. Venture capital-

företagen tillför således kapital såväl som ledningsresurser.80  

 

Det geografiska avståndet till investeringsobjektet är av mindre betydelse för ett 

venture capital-företag81. Däremot är tiden då det är lämpligt att göra exit en 

väldigt viktig aspekt. Ett venture capital-företag har ofta en klar och tydlig 

                                                                                                                                      
71 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 40 samt Osnabrugge, Mark Van & Robinson, 
Robert J. (2000), s. 47f., 110f. 
72 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 55 
73 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 50 
74 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (2000), s. 63, 74 
75 Landström, Hans 4/12-02 
76 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (2000), s. 63, 74 
77 Landström, Hans (1997), s. 45f. 
78 Landström, Hans 4/12-02 
79 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 50 
80 Landström, Hans (1997), s. 45f. 
81 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 110f. 
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fastlagd tidsplan redan innan investeringen företas. En väl genomtänkt strategi 

över investeringens längd och mål förenklar ett viktigt syfte med investeringen. 

Avsikten är att uppnå en så stor avkastning som möjligt.82  Detta uppstår med 

tanke på att venture capital-företaget måste ha sina investerare i åtanke för att en 

så bra avkastning som möjligt för dessa skall kunna åstadkommas83.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vår illustrering av hur investerargrupper fördelar sig med beaktande av risker och faser 

 

 

3.2 Affärsängelns investeringsstrategi 
 

Affärsänglar använder sig ofta av en investeringsstrategi för att lättare kunna 

överblicka den eventuella investeringen och vad denna skulle kunna erbjuda. En 

sådan strategi brukar vanligtvis bestå av olika delmoment som skall analyseras 

innan affärsängeln tar sitt slutgiltiga beslut.84 För investering i företags tidiga 

livscykel finns sju grundprinciper. Nedan kommer vi att behandla dessa principer 

och redogöra för vad de innebär.   
 

 

                                                 
82 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 110f. 
83 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 54 
84 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 9ff. 
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3.2.1 Sourcing 
 

Nystartade företag, och särskilt nystartade företag inom IT- och teknikbranschen, 

har drabbats hårt till följd av ”IT-erans fall” i slutet av 1990-talet och det 

försämrade konjunkturläget, genom att det har blivit svårare för dessa att knyta till 

sig investerare.85 Dessa företag betraktas som högriskinvesteringsobjekt86. Detta, 

tillsammans med en minskad investeringsbenägenhet till följd av de osäkra tider 

som råder och den mättnad som marknaden upplever, leder till svårigheter för 

dessa företag att finna investerare87. Det är i dessa nystartade faser av företags 

livscykler, med tillhörande stora risker, som affärsänglarna vanligtvis investerar88. 

Det har i studier visats att affärsänglar i just teknikföretag och i tidiga stadier av 

företagens livscykler är ett företags viktigaste källa till kapital89. 

 

Den första principen, Sourcing, är arbetet med att identifiera entreprenöriella 

projekt av värde. Några av de bästa sourcing-aktiviteterna är ytterst unika och ej 

möjliga att kopiera. Vid val av sourcing-strategi är det viktigt att skilja på kvalitet 

och kvantitet. Det finns inget gyllene tal för hur många investeringar som skall 

företas för att uppnå maximal avkastning. Varje individuell affärsängel får själva 

besluta om sitt sourcing-mål.90 

 

Det finns ett flertal orsaker till att affärsänglar investerar tidigt i företagens 

livscykler. En av de viktigare aspekterna är den stora kompetens affärsängeln 

besitter som ofta härrör från dennes gedigna bakgrund inom tidigare verksamhet. 

Denna tidigare erfarenhet vittnar lämpligen om lyckade satsningar och 

företagande.91 Dessa egenskaper gör affärsänglarna till vanligt förekommande i 

ovan nämnda nystartade företag, flertalet inom teknikbranschen92.  

 

 

                                                 
85 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 23, 26 samt Lindström, Göran & Olofsson, Christer 
(2002), s. 38f. 
86 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 39 
87 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 38f. 
88 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (1996), s. 72 samt Lindström, Göran & Olofsson, 
Christer (2002), s. 38f. 
89 Mason, Colin & Harrison, Richard T, studie (1995) 
90 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 33 
91 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 127 
92 Landström, Hans (1997), s. 1 
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3.2.2 Evaluating 
 

Evaluating innebär en uppskattning eller värdering av investeringsalternativet. 

Detta inkluderar fyra väsentliga beståndsdelar. Dessa delar skall förutom att 

fungera bra enskilt även fungera väl i interaktion med varandra.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 2: "The Harvard framework"94  

 

 

Människorna i affären innefattar entreprenör, affärsdeltagare, investerare, 

rådgivare och signifikanta aktieägare. Den potentiella affärsmöjligheten innehåller 

affärsplanen, affärens storlek som antyder den potentiella avkastningen. 

Makromiljön består av externa faktorer som bl.a. den tekniska utvecklingen, 

kundönskemål, den ekonomiska situationen samt industritrender etc. Med affärens 

avtal struktur menas dess termer och pris.95 Av mindre betydelse verkar den 

förundersökning som ligger till grund för investeringen att vara. Ofta företas 

denna i relativt liten utsträckning96. Affärsänglarna företar ofta dessa, många 

gånger mycket riskfyllda, investeringar endast baserat på information av mycket 

begränsad art97. 

 
Ett kapitalsökande nystartat företag, med oerfarna ägare inom en utsatt bransch, 

men med en affärsidé med stor potential, kan därför finna det lättare att etablera 

                                                 
93 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 75 
94 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 75 
95 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 77f. 
96 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 110f. 
97 Landström, Hans (1997), s. 3 
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en relation till en affärsängel jämfört med någon annan investerare. I många fall 

rör det sig om endast en tanke, eller en svagt formulerad idé, från entreprenörens 

sida.98 Denna idé skall presenteras på ett sätt som väcker intresse hos affärsängeln 

genom en affärsplan. Denna kan utformas på ett flertal sätt.99 Om affärsängeln tror 

på idén/affärsidén, men anser att erfarenhet och relevanta kunskaper hos 

entreprenören saknas, kan beslutet att investera underlättas av det faktum att 

affärsängeln får gå in i företaget och där aktivt bidraga med sina kunskaper100. I 

vissa fall kan det även vara entreprenörerna som affärsänglarna har förtroende för 

och vill hjälpa genom att investera i deras projekt101. Enligt tidigare genomförda 

studier har det nämligen visat sig att affärsängeln inför ett investeringsbeslut 

lägger stor vikt vid att grundarna och ledningen i företaget är ”rätt”. Dessa 

personer måste kunna visa förmågan att leda företaget.102  

 

Vanligt sätt för affärsängeln att föra ut sin kompetens är genom sitt arbete från en 

styrelseplats. Hur detta ter sig i praktiken ser dock olika ut. Affärsängeln 

kännetecknas av en person som har ett aktivt agerande i det investerade företaget 

genom att ha synpunkter på den operativa verksamheten.103 Många affärsänglar 

vill dela med sig av sina kompetenser, kunskaper och erfarenheter på detta sätt104. 

Trots denna ambition vill de inte gärna skylta med sina namn och arbetssätt105.   

 

 

3.2.3 Valuing 
 

Valuing  handlar om att sätta ett pris på en andel i ett företag, baserat på en 

framtida, förmodad kapitalavkastning. Detta pris kan inkludera mer än bara 

kontanter som exempelvis åtgång av tid, användning av ens namn och 

alternativkostnaden för att inte göra någonting annat.106  

 

Det krävs, och erbjuds, lägre investeringsbelopp speciellt i teknikbaserade företag 

i en tidig fas107. Då affärsängeln är en ensam och privat investerare rör sig denne 

oftast inte med samma stora summor som flertalet andra investerargrupper kan 

                                                 
98 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 3 
99 Pallanca-Pastor, Gildo, Cailloux, Jean-Paul & Cazalas, Franςois (2000), s. 139 
100 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 38 
101 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 43 
102 Landström, Hans (1997), s. 33 
103 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 9 
104 ibid 
105 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 60 
106 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 145  
107 Landström, Hans (1997), s. 1 
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göra. Då det lilla företaget senare växer snabbt och utvecklar sig till ett större 

företag kan kapitalbehovet vara större än vad en affärsängel väljer att bidraga 

med. Företaget är då förbi de inledande kritiska stadierna och har därvid till fullo 

utnyttjat och ”absorberat” de kunskaper och den kompetens som affärsängeln 

besitter avseende dessa stadier. Därav att denna investerargrupp benämns som 

nystartande företags bästa vän.108 Dessutom anses förfarandet att etablera en 

relation till en affärsängel  gå fortare och kräva mindre av formell art109. Vid dessa 

senare stadier är vanligtvis affärsängelns arbete slutfört och någon annan form av 

investerare kan ta vid, exempelvis venture capital-företag110. 

 

 

3.2.4 Structuring 
 

Vad gäller structuring utav en affär finns det två läger som representerar olika 

åsikter. Det ena innefattar de som anser att affären behöver struktureras och det 

andra inkluderar de som anser att den inte behöver det. De affärsänglar som är av 

åsikten att strukturering krävs vill ha kontroll över entreprenörerna. De vill ha 

möjligheten att skydda sig mot nedgång, rädda affären om nödvändigt, ta mer av 

framgången om denna uppkommer, inneha veto mot vissa aktiviteter och skydda 

sig själva generellt. De vet att de har störst inflytande under tiden som deras 

pengar strömmar in i företaget men genom ett fördelaktigt kontrakt kan de 

förlänga detta inflytande under en viss tidsperiod.111 Avtalet som sluts mellan de 

båda parterna, i form av ett kontrakt, är oftare av enklare slag och mindre 

omfattande i de fall då en affärsängel investerar jämfört med andra investerare 

såsom venture capital-företag112. 

 

De som anser att strukturering inte spelar någon roll fokuserar på förtroendet till 

entreprenörerna eller föredrar att undvika hårda förhandlingar som kan skada 

relationen. Dessutom anser de att det är meningslöst att skydda sig mot nedgång 

då det innebär en högriskinvestering.113   

 

                                                 
108 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 3 
109 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (1996), s. 11 
110 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 54 
111 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 181 
112 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 110f 
113 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 181 
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3.2.5 Negotiating 
 

Negotiating är väldigt viktigt då detta är inledningen till den relation, influerad av 

stort beroende, som skapas mellan investeraren och entreprenören. Vissa 

affärsänglar väljer att inte förhandla. Antingen accepterar de affären så som den är 

utformad eller blir följden ett avslag. Det finns dock affärsänglar som blir väldigt 

involverade i förhandlandet för att de skall kunna uppnå fördelaktiga termerna i 

syfte att själva gagnas. Beslut om förhandlingsstrategi kräver ett övervägande om 

den roll som föredras, tidsåtgång, föredragen relation till entreprenören och hur 

stort belopp som avses att investeras.114  

 

 

3.2.6 Supporting 
 

Supporting handlar om de strategier rörande delaktighet som en affärsängel väljer 

att arbeta efter i relationen. Det finns olika roller som affärsänglarna kan välja 

mellan för att stödja entreprenören och få företaget att fungera.115   

 

Vi har tidigare beskrivit vad som karakteriserar en affärsängel. Trots stora likheter 

skall dock läsaren inte ledas till att tro att alla affärsänglar är likartade. Likväl 

skall förledning inte företas vad gäller tron om att arbetssättet är likvärdigt bland  

affärsänglarna. Mer troligt är snarare ett scenario med lika många varianter som 

det finns antal affärsänglar. Många forskare och studier visar således att det 

existerar skillnader både i karaktär, arbetssätt och motiv.116 Vi kommer nedan att 

redogöra för olika ”affärsängelstyper”. Vi tror att dessa kan vara intressanta att 

belysa för att visa på att skillnader existerar.  

 

Den ”sorts” affärsänglar som vi hittills har redogjort för kännetecknas alltså 

främst av ett bidragande av kapital likväl som ett bidragande av kompetens. I 

denna kompetens finns ofta affärsängelns kunskaper, kontaktnät och 

branschkännedom representerat. Affärsänglars delaktighet är, förutom ovan 

nämnda faktorer, även beroende av deras grad av relevant erfarenhet och 

preferenser.117 Den “vanliga” affärsängeln kännetecknas dock av en investerare 

som är aktiv i företagets verksamhet och erbjuder entreprenören det stöd, råd och 

                                                 
114 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 225 
115 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 248 
116 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 84 
117 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 12f. 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 31 

assistans som entreprenören vill ha118. Motiven för affärsänglarna kan vara flera 

och olika. Genom att investera i ett nytt företag finns det vissa affärsänglar som 

vill uppnå en diversifiering av sin portfölj och/eller expandering av sin nuvarande 

affärsverksamhet.119  

 

Det kan vara så att affärsängeln är en person som har bakom sig ett lyckosamt liv 

av företagande och letar efter lite ”spänning” och nya upplevelser. Den kunskap 

som denna person har samlat på sig under alla verksamma år använder denne 

affärsängel gärna i ett ungt företag som behöver någon som kan agera som 

mentor. Denna investering ger affärsängeln ett slags ”deltidsjobb”.120 

Affärsängeln arbetar även i vissa företag med speciella projekt eller innehar en 

viss funktion inom en viss avdelning121. Ofta har affärsängeln sålt sina livsverk 

efter att ha samlat på sig stor erfarenhet, men vill nu gärna fortsätta med affärer122. 

Dessa affärsänglar är ofta mer förmögna och äldre än den ”vanlige” affärsängeln 

vilket underlättar då ovanstående är motivet till ett upprättande av en relation till 

företaget123.  

 

Vi har uppmärksammat att många privata investerare är, och i synnerhet har varit, 

intresserade av att investera i teknikföretag. Vissa investerare inriktar sig även på 

att endast investera i dessa sorters företag.124 Motivet till fokusering på just denna 

bransch uppkommer ofta till följd av att investeraren själv har erfarenhet från 

denna verksamhet och bransch125. Det kan även vara av den anledning att denna 

bransch anses intressant och tyder på stora framtida utvecklingsmöjligheter. Här 

är det dessutom vanligare att flera affärsänglar går ihop för att investera i ett 

företag. Engagemanget i den operativa verksamheten är stort.126 

  

En annan typ av affärsänglar karakteriseras av att dessa endast investerar i egen 

släkt och familjers företag. Motivet till detta förfarande är i stor utsträckning 

baserat på annat än tankar kring en stor finansiell avkastning. Desto viktigare är 

glädjen av att kunna bidraga med hjälp till nära och kära. Detta sker ofta genom 

                                                 
118 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 12f. 
119 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 85ff. 
120 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 26, 28f. 
121 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 12f. 
122 Nielsen, Thomas (1994), s. 41 
123 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 85ff. 
124 Bushroad, Lisa (1/10-2002) samt Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 87 
125 Landström, Hans (1997), s. 1 
126 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 85ff. 
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ett aktivt engagemang. En ytterligare variant är familjemedlemmar som 

tillsammans investerar i företag.127  

 

De varianter av affärsänglar som vi hittills har valt att belysa har gemensamt att de 

samtliga vill generera positiva följder för företaget. Detta givetvis till den följden 

av att själv gynnas på ett eller annat sätt. Förutom investerare med ovan nämnda 

ädla motiv och syften finns det även investerare med dolda och mindre ädla 

intentioner. Dessa änglar (som många gånger, med rätt, tilldelas andra namn än 

just änglar) kan vara mindre professionella i sin framtoning. Investeringen kan ses 

mer som en hobbyverksamhet där en liten kapitalsumma företas i hopp om att 

denna skall ge en bra finansiell avkastning.128 Viljan att ytterligare dela med sig 

av kompetens och kunskaper saknas ofta. I vissa fall beror detta inte bara på en 

illvilja över att behöva dela med sig utan många gånger på okunskap.129 Det kan 

också vara fallet att affärsängeln valt att inte ta aktiv del i företaget utan endast 

vara en finansiell investerare130.  

 

Det finns även värre varianter där investeraren genom en hög kontrollvilja 

investerar tidigt i unga företag med den dolda intentionen om att senare ta över 

företaget131. Detta tros kunna uppnås lättare vad gäller unga företag då det är 

lättare att få kontroll över ett företag på till en mindre summa pengar än ett 

mognare och mer etablerat företag132. Denne investerare ikläder sig rollen som 

entreprenör istället för affärsängel133.  

 

  

3.2.7 Harvesting 
 

Harvesting är det sista momentet i investeringen i ett nystartat företag. Här får 

affärsängeln reda på den finansiella ställningen med vilken den kommer att mäta 

sin framgång. Den faktor som till största del påverkar huruvida affärsängeln kan 

komma att påverka skörden är relationen i nuläget.134 Vad gäller affärsänglarnas 

preferenser avseende tiden då det är lämpligt att göra exit, d.v.s. lämna sina 

åtaganden i det företag där investeringen har företagits, är denna av mindre 

                                                 
127 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 85ff. 
128 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 34  
129 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 108 
130 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 12f. 
131 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 32f. 
132 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 85ff. 
133 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 12f. 
134 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 287ff. 
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betydelse135. Avkastningen kan i vissa fall påverkas av det entreprenöriella teamet 

och i andra fall kan en ny ledning eller stora aktieägare påverka den136.  

 

Det finns olika former av exits och därmed skördesätt137.  Den vanligaste formen 

för en affärsängel att ta del av sin avkastning är när företaget säljs till den typen av 

köpare som köper företaget för strategiska orsaker som exempelvis ökade 

möjligheter till synergier. Försäljningen av företaget kan också gå till en köpare 

som köper det med anledning av företagets kassaflöde. Istället för att hela 

företaget säljs är det vanligt att affärsängeln får sin avkastning när företaget säljer 

en viss procentandel av sina aktier som är börsnoterade. På så sätt skapas en 

marknad för affärsängelns aktier. Affärsängelns del av företaget kan dessutom 

säljas till ledningen inom företaget, en annan aktieägare eller till en extern part. 

Möjligheten finns även att företaget regelmässigt distribuerar kontanter direkt till 

affärsängeln.138  

 

Förutom ovan nämnda former av möjligheter till avkastning finns även risken att 

affärsängelns avkastningen uteblir. Detta sker då företaget blir föremål för 

omstrukturering till följd av konkurs. Följden blir att aktieägarnas del minskas där 

även risken finns att de får gå helt tomhänta ifrån sin investering. Det finns 

dessutom risk för en total likvidation vilket innebär att företaget förlorar sitt 

värde. Endast ett fåtal får pengar ut av denna situation såsom exempelvis  

advokater och ett fåtal gäldenärer.139    
 

Affärsängeln är medveten om att hela det investerade beloppet kan gå förlorat 

likväl som att det kan ge en mycket hög avkastning. Genom att affärsänglarna 

oftast väljer att bidraga med sin kompetens på nära håll i företaget kan de därav ha 

större insyn i verksamheten reduceras den risk som annars kan upplevas.140 

 

                                                 
135 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 110f. 
136 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 289 
137 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s.287ff. 
138 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s 289ff.  
139 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s 299ff. 
140 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 10 
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3.3 Mål och motiv med relationen 
 

Målet med relationen till företaget är inte alltid samma för de olika affärsänglarna. 

Dessa mål brukar präglas av såväl icke-ekonomiska som ekonomiska motiv.141 I 

många fall synes det personliga engagemanget och utbytet därav vara av större 

vikt än den finansiella avkastningen142. Det har i studier visats att affärsänglar ofta 

uppnår lägre avkastning än förväntat men är mycket nöjda ändå143. Den aktivare 

rollen är ofta något väldigt betydelsefullt och ger affärsängeln stort nöje av att 

kunna dela med sig av sina förvärvade kunskaper144. I vissa fall kan mål vara att 

få se hur det företaget som investerats i blir lyckosamt genom det egna 

bidragandet145. Därtill kan ett av motiven vara att skapa ett intressant jobb för sig 

själv146. Likväl att människor i allmänhet tycker olika och är olika riskbenägna är 

affärsänglarna detsamma. Risken och spänningen nämns också ofta som motiv 

eller delar av syftet med att investera i nya företag.147 Investeringen kan vara ett 

led i affärsängelns vilja att vidga sitt affärsbyggande och ge uttryck för sitt eget 

entreprenörskap. Av denna anledning kan drivkraften hos affärsängeln i relationen 

vara att få deltaga i processen att skapa affärer.148  

 

Vi kan dock inte bortse från att även den finansiella avkastningen är ett syfte med 

investeringen. Detta synes även vara ett vanligare syfte med investeringen för de 

svenska affärsänglarna än exempelvis deras ”kollegor” i Storbritannien.149 Vid en 

tidig investering kan affärsängeln vänta sig en bättre utväxling med en mer 

begränsad kapitalinsats150. Dock bör det tas i åtanke att risken vid en tidig 

investering är större151.  

                                                 
141 Landström, Hans (1997), s. 36 
142 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 9 
143 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 204 
144 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 9 
145 Nielsen, Thomas (1994), s. 41 
146 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 33 
147 Benjamin, Gerald A. & Margulis, Joel (1996), s. 85 
148 Landström, Hans (1997), s. 35 
149 Landström, Hans (1997), s. 34 
150 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 9 
151 Lindström, Olofsson (2002), s. 33 
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3.4 Framtida utveckling  
 

För framtiden spås affärsänglars popularitet att öka till följd av att det ökande 

entreprenörskapet fortsätter att ha en stor betydelse för det ekonomiska livet. 

Detta kommer att leda till att dessa kommer att betraktas som en ännu viktigare 

investeraregrupp. 152 Den påbörjade trenden med att affärsänglar går samman lär 

troligtvis fortsätta. Det finns idag ett flertal nätverk som är mer eller mindre fast 

sammanfogade. Fördelar med nätverk kan vara att affärsänglarna då samlar en 

bred kompetensbas som är lättåtkomlig för den enskilde affärsängeln att dra nytta 

av i det investerade företaget. Svårigheter att dra nytta av detta till fullo kan dock 

finnas då varje affärsängel arbetar med olika förutsättningar i de olika 

företagen.153  

 

Tendensen verkar dock vara att affärsänglarna går samman i fastare 

sammansättningar i form av syndikat eller bolag. Fördelarna med detta är bl.a. att 

kapital kan ansamlas från fler affärsänglar med följden att större investeringar kan 

företas. Diversifieringen kan dessutom bli större. Vissa nackdelar och kostnader är 

dock också förenade med detta förfarande, såsom ”driftskostnader” och mindre 

”eget-bestämmande”.154 

 

Ett ökat matchande mellan företag och affärsänglar har synts tydligt under senare 

år. EU har även uppmärksammat vikten av bra matchningskanaler för de berörda 

parterna och ger av denna anledning bidrag för underlättande av detta förfarande. 

Dessa ökade matchningskanaler är en trend som troligtvis kommer att få en större 

betydelse 155.      

 

 

 

 
  

 

Figur 3: "The Venture Capital Continuum"156 

                                                 
152 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), s. 8f., 253 
153 Bauman, Louise (1/11-2001) 
154 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), 43 ff. 
155 Bauman, Louise (1/11-2001) 
156 Osnabrugge, Mark Van & Robinson, Robert J. (2000), 44 

Individuella affärsänglar             Syndikat    Venture Capital-företag 

Informellt  Formellt 
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3.5 Entreprenörens perspektiv 
 

Beslutet att starta ett nytt företag beror på hur dess genomförbarhet uppfattas – om 

det kan komma att generera en vinst – och på dess attraktivitet, i jämförelse till 

andra alternativ som hade kunnat eftersträvas. Ett nystartat företag bör genomföra 

en analys av dess konkurrenskraftiga möjlighet. Detta är dock tidskrävande. I en 

komplett analys måste många olika näringsdeltagare tas med i beräkningen. Ett 

nystartat företag möter inte enbart konkurrens från konkurrenter som erbjuder 

samma produkt utan även från konkurrenter som erbjuder potentiella substitut, 

leverantörer, konsumenter och andra nystartade företag. I denna fas uppkommer 

ett stort behov av kapital. Detta är en nödvändig förutsättning för företagets 

utveckling.157   

 
 
3.5.1 Entreprenörstyper 
 

När företaget väl har kommit en bit på vägen kan skillnader bland entreprenörer 

urskiljas. Liksom affärsänglar kan tilldelas olika namn och funktioner, kan även 

entreprenörerna klassificeras på olika sätt. Följande typer att entreprenörer har 

identifierats: 

 

! Serial entrepreneur – Någon som har startat upp talrika och omfattande 

verksamheter. En av deras kännetecken är att de vet sin roll i företaget och när 

de har tagit företaget så långt de har kunnat, d.v.s. när det är dags för exit. 

Dessa entreprenörer representerar dröminvesteringen för en affärsängel. Det är 

dock relativt svårt att investera i dessa typer, då de oftast har signifikant följe 

av andra investerare, sedan tidigare affärsrelationer, och som gärna placerar 

ytterligare kapital hos dem.  

 

! Empire builders – Entreprenörer som är intresserade av att bygga stora och 

mångfasetterade företag för att leda dem och få dem att växa. De är inte 

särskilt intresserade av exit och försäljning av företaget är inget strategi som 

föredras. Istället vill de bygga sig själva ett imperium. Dessa typer av 

entreprenörer tenderar även att bygga företag av betydande värde. Utmaningen 

består däri att bevara detta värde.  

                                                 
157 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 131f. 
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! Lifestyle entrepreneur – Denna typ av entreprenör skapar sig själv en form av 

livsstil i det arbete han utför. Affärsänglar bör undvika dessa entreprenörer 

eftersom motiven inte sammanfaller med de avkastningsfokuserade motiv som 

en affärsängel innehar.  

 

! High-potential entrepreneur – Entreprenörer som ännu inte har åstadkommit 

en fullkomlig vinst för sig själva, men som har alla de karakteristiska som en 

affärsängel letar efter. Dessa entreprenörer förstår investerarens mål och 

bygger upp företaget med exit i minnet. De står även ut med affärsänglarnas 

noggranna undersökningar. Dessa ärliga, smarta, tuffa, engagerade, prövade 

och självsäkra entreprenörer har störst chans till att få deras företag att bli en 

succé, även om allt inte går som planerat. De har förmågan att anpassa sitt 

företag till de förändringar som sker på marknaden. Planerna för 

verksamheten är väl genomtänkta.  

 

! Almost-there entrepreneur – Denna typ av entreprenör saknar något som 

High-potential entreprenörer har. Detta kan exempelvis vara nyckelpersoner, 

intresserade kunder, kunskaper om kapitalanskaffning etc. Vad dessa 

entreprenörer behöver är en hjälpande hand i form av en erfaren affärsängel 

eller ytterligare tid för att utveckla och införskaffa vissa delkomponenter.  

 

! Wanna-be entrepreneur – I många fall finns det inget som kan hjälpa denna 

entreprenör att bli en high-potential entreprenör. Det enda som kan rädda 

projektet är om en professionell företagsledare får kontroll över det.158 

 

 

3.5.2 Risker i företagets verksamhet  
 

Risken för att tekniken inte fungerar och att företagets produkter eller tjänster till 

följd därav inte heller fungerar innebär en grundläggande oro för en affärsängel. 

Detta eftersom denne inte alltid besitter just den kunskap som utgör grundarens 

och därmed företagets förmåga, vilket innebär att affärsängeln inte kan kontrollera 

denna situation och därmed inte heller minimera risken.159  

 

                                                 
158 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 137ff. 
159 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 105 
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Efter att ha passerat ovan nämnda risker är det dags för företaget att marknadsföra 

sina produkter eller tjänster. Därmed uppkommer risken för att marknaden inte 

accepterar produkten eller tjänsten i betydande storlek samt risken för att 

marknaden ändras. Det kan även visa sig att processen som rör försäljningen inte 

fungerar eller att företaget inte kan använda sig av den då kostnaderna för den 

blivit högre än väntat. Etablerandet på marknaden kan förutom dessa orsaker visa 

sig vara svår eller omöjlig. Detta om en eller flera konkurrenter får ett ouppnåeligt 

försprång, tidigt dominerar marknaden eller försöker bygga barriärer i form av 

exempelvis patent, som hindrar företagets inträde och dess verksamhet på 

marknaden.160  

 

Framgång, ledningens försäljningsskicklighet och den allmänna ekonomins 

situation är alla faktorer som påverkar företagets förmåga att skaffa ytterligare 

kapital. Skulle ledningen inte ha förmågan att driva företaget rent 

kompetensmässigt och/eller även kostnadseffektivt utgör detta en stor risk för 

företagets fortsatta verksamhet. Dessutom kan scenariot vara att nyckelpersonerna 

inom företaget antingen inte utför sina uppgifter eller att de lämnar företaget. 

Detta har ödesdigra konsekvenser.161 
 

 

3.5.3 Relationen till affärsängeln 
 

I företagens sökning efter kapital har vi tidigare redogjort för affärsängelns viktiga 

betydelse. Det råder olika motiv till en etablering av en relation till just en 

affärsängel. Det är främst fråga om några viktiga faktorer som företagen vill 

uppnå med att etablera en relation till en affärsängel. Dessa skulle kunna 

sammanfattas med kapital, kunskaper, kompetens och kontakter.162 Målet med 

relationen mellan företaget och affärsängeln skall för båda parter ligga i att skapa 

tillväxt och utveckling för företaget163.  

 

Det är inte endast investeraren som bör företa en noggrann undersökning. Även 

företag bör noggrant bedöma hur lämplig investeraren är. Detta med tanke på att 

denna relation skall fungera både i motgång och medgång. Dessutom skall denna 

relation förhoppningsvis vara bestående under en längre tidsperiod. Då en 

affärsängel är tänkt att arbeta i en nära relation med företaget är detta speciellt 

                                                 
160 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 105 
161 Amis, David & Stevenson, Howard (2001), s. 105 
162 Hill, Brian E. &  Power, Dee (2002), s. 11 
163 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 8 
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viktigt att ta i beaktande. För ett företag är det att rekommendera att inte för 

snabbt acceptera ett bud och förslag från en affärsängel utan att först undersöka 

andra alternativ. Dessutom föreslås att företagen undersöker affärsängelns 

bakgrund.164      

 

Företaget förväntar sig att dra nytta av det kontaktnät och de intressanta 

relationerna som affärsängeln har. Dessa kontakter har affärsängeln generellt sett 

etablerat under sin verksamma tid.165 Det unga företaget får på detta sätt viktiga 

kunskaper som behövs för företagets fortsatta tillväxt utan att betala orimligt 

mycket. Dessutom kan företaget på samma gång behålla nyckelpersoner i 

företaget.166 Affärsänglarna kan genom sitt ”utanförskap” generera positiva 

följder genom sin entusiasm. Detta kan ge dessa nyckelpersoner ny företagsanda 

och ökad motivation.167  

 

Denna kompetens och närmare insyn gynnar det nystartade företaget. Tacksamhet 

brukar råda från det nystartade företagets sida då detta får en investerare som 

förutom det erbjudna kapitalet även kan bidraga med relevanta kunskaper och 

erfarenhet inom entreprenörskap. Detta uppkommer som följd av att dessa företag 

många gånger är startade av personer utan erfarenhet av exempelvis 

företagsledande positioner.168 Den kompetens, kunskap och erfarenhet som 

affärsängeln då besitter kan i detta skede vara till ovärderlig hjälp för företaget169. 

 

Företag väljer gärna att jobba med affärsänglar som befinner sig inom dess 

omnejd för att underlätta kompetensöverföringen170. Detta innebär att företaget 

lättare kan dra nytta av affärsängeln som på detta sätt kan vara på plats och aktivt 

bidraga med sina kunskaper171. 

 

                                                 
164 Landström, Hans (1997), s. 47 
165 Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 263 
166 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s. 46f. 
167 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s 131 
168 Abernethy, Mark & Heidtman, David S. (1999), s 43 
169 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 9, 38f. 
170 Wetzel, W.E  (1983), vol.24, s. 27 
171 Landström, Hans (1997), s. 8 samt Hill, Brian E. & Power, Dee (2002), s. 63 
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3.6 Modell över ett företag 
 

Affärsänglarna bidrar oftare med hjälp, kunskaper och kompetens inom själva 

affärsprocessen snarare än i de processer gällande högre organisatoriska nivåer. 

Med detta senare avses bl.a. värderingar och visioner på en mer övergripande 

nivå.172   

 

När ett företag bildas är dess beroende av resurstillskott som genererats utifrån av 

största väsentlighet. Som tidigare nämnts är kapital en av de viktigaste faktorerna 

i detta tillskott. Kapital kan nämligen omvandlas till de specifika resurser som 

företaget behöver på lång sikt och för att överleva. Alla nödvändiga resurser kan 

dock inte införskaffas genom omvandling av kapital. Exempel på sådana resurser 

är ovärderliga kunskap om exempelvis marknader, kunder eller behov.173   

 

För att lättare kunna förstå ett nystartat företags behov av olika slags resurser är en 

lämplig utgångspunkt att modellera en bild av det etablerade förtaget. Följande 

modell ger en bild av ett företags resurser, processer och system.174 

 

 
Affärsidé 
 

Modellen utgår ifrån affärsidén som bildar dess kärna. Affärsidébegreppet är 

relativt komplext. Detta då det innefattar många olika komponenter och delsystem 

samtidigt som uppbyggnaden är hierarkisk. Detta innebär att den kan förklaras 

utifrån olika nivåer där både konkreta såväl som abstrakta element finns 

representerade. Definitionerna av en affärsidé är många, men i denna modell tas 

det fasta på de olika nivåerna inom affärsidén: 

 

! den nisch som företaget dominerar , d.v.s. företagets revir 

! de system eller produkter  som erbjuds reviret 

! de interna förhållanden och resurser i företaget med vars hjälp dominansen 

åstadkommes.  

 

                                                 
172 Landström, Hans (1997), s. 34 
173 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 23 
174 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 24 
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Vidare poängteras att affärsidén uttrycker de konkreta förhållanden som finns i ett 

företag och att den beskriver det sätt på vilket företaget fungerar. Dessutom skall 

affärsidén vara förverkligad för att kunna existera. Som en följd av detta blir 

affärsidén ett resultat av de resurser som byggts upp och de aktiviteter som 

genomförts. Affärsidén påverkas över tiden av den utveckling och förändring som 

sker.175   

 

 
Företagets processer 
 

Det mogna företaget kan beskrivas utifrån processer och strukturer. Två 

grundläggande processer är exploateringsprocessen och utvecklingsprocessen. 

Den förstnämnda utgör de värdeskapande aktiviteterna i företaget. Här avses 

förädlingen av råvaror och kunskap till produkter och tjänster som sedan växlas 

mot pengar. Utvecklingsprocessen är företagets förmåga att skapa 

affärsmöjligheter i framtiden. Kortsiktigt genererar denna verksamheten inga 

resurser men utgör i ett längre tidsperspektiv en nödvändighet för företagets 

överlevnad.176  

 

Det mogna företaget behöver dessutom utveckla styr- och ledningsprocesser som 

fungerar på ett väl tillfredsställande sätt. Dessa är delkomponenter i etablerings- 

och utvecklingsprocesserna. Styrprocesser innefattar exempelvis intern 

administration, ledarskap och styrning. Företagets orienteringsprocesser är den 

riktning i vilken affärsidén förändras. Faktorer som påverkar riktningen är den 

information, de beslut samt de händelser som formar företaget över tiden. Till en 

viss del ingår även förhållandet till olika aktörer och deras dominans över 

företaget i dessa faktorer.177  

 

                                                 
175 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 24ff. 
176 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 27 
177 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 28 
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Figur 4: Företagets grundläggande processer178 

 
 
 
Det finns många faktorer som påverkar innehållet i ett företags 

orienteringsprocesser. I nyetablerade företag kan viktiga aktörers uppfattning 

komma att bli avgörande för företagets tidiga utveckling. Den företagskultur som 

kommer att skapas allt eftersom företaget växer kommer med tiden att förändras 

och utvecklas. Grundarna lägger oftast fast de dominerande idéerna men även 

andra aktörer, såsom en affärsängel, kan ha stor påverkan inom företaget.179 

 

 

                                                 
178 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 28 
179 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s 29 
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Figur 5: Företagets orienterings och styrprocesser och de dominerande idéerna180 

 

 
 
Företagets resursbas och struktur 
 

Inom ett företag existerar såväl en konkret som en kognitiv struktur. Den konkreta 

strukturen består av de mer påtagliga resursbaserna i företaget som exempelvis 

teknikbasen och marknadsbasen. Dessa är resultatet av företagets finansiella bas, 

d.v.s. det finansiella resurstillskottet och dess förädling över tiden. Teknikbasen 

består både av immateriella kunskaper och materiella tillgångar. Marknadsbasen 

innefattar kunskaper samt föreställningar om marknaden och relationer till viktiga 

aktörer.  

 

Kognitiv struktur innebär en sammanhållen struktur av tekniska skickligheter som 

möjliggör framställandet av specifika varor eller tjänster. Denna s.k. 

teknikplattform är nödvändig för att företaget skall kunna utveckla och producera 

det som är tänkt. I nyetablerade företag är det vanligt att en mer eller mindre 

fullständig teknikbas existerar, medan marknadsbasen är otillräcklig. 

 

                                                 
180 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 29 

Orienterings- och 
styrprocesser 

Dominerande 
idéer 

Värderingar och 
normer hos 
signifikanta 

aktörer 

Normer och 
etablerade 

föreställningar 
i företaget 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 44 

Resultatet i exploateringsprocessen har sin orsak i den effektivitet som råder i 

företagets orienteringsprocesser. Dessa påverkar i sin tur företagets långsiktiga 

utveckling av teknik- och marknadsbasen.181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Företagets resurser och processer som stöd för utveckling av företagets affärsidé182 

 

 

Vi har valt att redogöra för denna modell då den på ett bra sätt illustrerar de delar 

som företaget utgörs av. Då vi inte har någon erfarenhet vad gäller företagets 

grundläggande resurser, processer och system anser vi att denna modell klargör de 

olika delområdena på ett bra sätt. Vi ämnar inte att använda denna modell enbart i 

syfte som en referensram där överensstämmande faktorer i fallföretagen enbart 

bockas av. Istället kommer vi i vår analys att använda denna som en utgångspunkt 

för vidareutveckling genom egna tolkningar och faktorer som lämpligen går att 

relatera till fallföretagen. Detta företas för att vi skall kunna studera huruvida 

affärsänglarnas egenskaper tas tillvara i företagen och om detta möjligen skapar 

ett värde.    

 

 

                                                 
181 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 30f 
182 Lindström, Göran & Olofsson, Christer (2002), s. 31 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en företagspresentation för vart och ett av de fallföretag 

som vi har haft som underlag för att uppnå det empiriska materialet. Därefter 

följer en återgivning av respondenternas svar avseende våra frågor, 

sammanställda under anpassade rubriker. 

 

 

 

 

4.1 Företagspresentation 
 
Aspiro AB grundades våren 1998 utav tre personer som såg möjligheter till att 

skapa ett eget företag som skulle verka kompletterande av redan befintliga 

företag. Idag är företaget beläget i Malmö. Aspiro erbjuder portaler, 

mobilteleoperatörer, organisationer och företag ett mycket brett utbud av 

attraktiva tjänster. Dessa tjänster är utformade för att tillfredsställa kundernas 

behov av underhållning, kommunikation och information via mobila media. 

Aspiros organisation, affärskoncept och verksamhet är baserad på en mångårig 

erfarenhet av IT-branschen och mobil kommunikation. Företaget blev år 2001 

börsnoterat på O-listan.183 

 

Galenica AB grundades år 1999. Detta skedde i Malmö, där företaget fortfarande 

är beläget, i forskningsparken Medon. Galenica är ett läkemedelsföretag verksamt 

inom området galenisk farmaci. Med galenisk farmaci menas läran om ett 

läkemedels beredningsform. Detta avser den kunskap som behövs för att bygga 

upp själva beredningsformen. Galenica arbetar således inte med de aktiva delarna 

i ett läkemedel. Företaget arbetar inom formulering, utveckling, tillverkning och 

även kvalitetskontroll av läkemedel och läkemedelsnära produkter. Detta kan 

inbegripa hela värdekedjan i utvecklingsarbetet, d.v.s. från idé till färdig produkt i 

en storskalig produktion. Konsultverksamhet omfattar både arbete och utveckling 

av såväl nya som befintliga produkter. Kunderna är främst små och medelstora 

läkemedelsföretag.184 

                                                 
183 Adolfsson, Jörgen 021209 samt http://www.aspiro.com, 021125  
184 Wallin, Ronnie 021204 samt http://www.galenica.se, 021122 
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Ludesi AB grundades år 2001 i Lund. Då företaget är mycket ungt är det 

fortfarande beläget i forskningsparken Ideon, i Växthuset som är plats för små och 

lovande nystartade företag. Ludesi sysslar med läkemedelsutveckling genom att 

kostnadseffektivt försöka utveckla en överlägsen metod för att kunna förminska 

läkemedelssubstansers giftighet. Läkemedelsprocessen är indelad i ett flertal långa 

faser och är väldigt dyr. Den sista fasen är den kliniska fasen och det är denna 

som kostar mest pengar. Mer än en femtedel av de substanser som förkastas under 

den kliniska fasen, förkastas för att de är giftiga. Ludesi vill kunna göra den 

urgallringen tidigare för att medföra att även utvecklingskostnader kan sparas. 

Ludesis teknologi är perfekt för att användas inom detta område. Företaget är 

även innehavare av sju patentansökningar.185 

 

 

4.2 Respondenternas svar186 

 
Målsättningar och förväntningar med relationen 
 

Alla våra tre fallföretag har framfört att det var deras behov av kapital som i första 

hand var den faktor som lade grunden för relationen till affärsänglarna. I två av 

fallen sökte företagen, i kombination med kapital, även kunskap. Den kunskap 

som ville erhållas var av tidigare icke existerande natur inom företaget. Detta 

innebar att ingen ytterligare branschkunnighet söktes utan kompetens som i större 

eller mindre grad inte fanns representerat i företaget. Denna felande faktor 

utgjordes i störst grad av traditionellt affärsmannaskap. Företagen eftersökte en 

person som skulle kunna bidraga med sina erfarenheter av ren ekonomisk 

karaktär, som exempelvis förmågan att göra affärer på rätt sätt.  

 

Ett av företagen såg möjligheten till att bilda ett stabilare företag, både inåt såväl 

som utåt, genom att placera affärsängeln i sitsen som styrelseordförande. 

Framförallt externt skulle detta generera ett större förtroende för företaget samt en 

större tyngd vid förhandlingar med andra parter. Tidigare hade stora svårigheter 

mötts vid förhandlingar med bland annat investerare. Dessa var ej beredda att 

investera förrän företaget kunde visa att ytterligare någon var beredd att satsa 

pengar i det. En, inom företaget verksam affärsängel, kunde lösa detta problem. 

                                                 
185 Forsström-Olsson, Ola 021121 samt http://www.ludesi.com, 021118 
186 Adolfsson, Jörgen 021209 & 021219, Wallin, Ronnie 021204 & 030103, Forsström-Olsson, 
Ola 021121 & 021222 
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Internt skulle affärsängeln fungera som ett mycket kompetent bollplank för 

diskussion om ämnen rörande affärsängelns kompetens samt erfarenhet. Detta för 

att förbättra medarbetarnas kunskaper inom andra områden, för att i längden öka 

företagets överlevnadsförmåga. 

 

Steget mot ett etablerande av en relation till en affärsängel togs, i alla tre fallen, av 

företagens grundare. I samtliga företag började relationen att ta sin form tidigt 

under företagens utvecklingsfaser. Ett av företagen befann sig enbart på 

konceptnivå och hade därmed inte ens hunnit bilda ett aktiebolag. Affärsängelns 

kapital var enda möjligheten till att detta skulle kunna ske. Grundarna var redo för 

en ordentlig satsning men ville minimera risken genom att först bilda ett 

aktiebolag. Det andra företaget fick kontakt med en affärsängel under utarbetandet 

av affärsplanen. Bolaget var redan bildat men nu ville det, förutom kapital, skapa 

en större trovärdighet kring verksamheten samt få hjälp med affärstänkandet. I det 

tredje företaget hade bolaget och dess verksamhet existerat ett par år innan 

kontakten togs till en affärsängel. Företaget var då i en situation som krävde ett 

förbättrat affärsmannaskap, vilket affärsängeln skulle bidraga med.   

 

Personlig kontakt med en lämplig affärsängel fick företagen genom en tredje part. 

I två av fallen utgjordes denna part av en, för företagen och affärsänglarna, 

gemensam bekant. Genom att denna person kände såväl företagets grundare som 

affärsängeln, kunde denne gå i godo för båda parter. På detta sätt uppstod ett 

ömsesidigt förtroende dem emellan.  

 

I ett av fallen utgjordes den gemensamma nämnaren, för företaget och 

affärsängeln, av ett företag. Detta företag arbetar för att länka företag till 

affärsänglar, och vice versa. Då detta företag funnits med från starten av det 

behövande företaget, kände det till det behövande företagets preferenser och 

behov, och kunde därmed vara till stor hjälp i processen att finna en lämplig 

affärsängel i sitt breda nätverk.   

 

Det viktigaste kriteriet för företagen var, förutom pengar och kompetens, att 

affärsängeln var rätt person för uppdraget. Med detta menar företagen att en 

eventuell affärsrelation skulle kännas förnuftig och förtroendeingivande innan den 

etablerades. Ett av företagen hade kommit i kontakt med andra affärsänglar, som 

till och med erbjöd en större summa för att bli delaktiga i projektet. Grundaren 

hade dock inget förtroende för dessa och kallade dem för ”golddiggers” - personer 

som vill vara med när någonting nytt händer, men där ingen tillit går att skapa. De 
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andra två företagen kom inte i kontakt med några andra affärsänglar och undkom 

på det sättet opålitliga personliga investerare.  

 

För ett av företagen var det av stor vikt, vid valet av affärsängel, att denne skulle 

passa bra in i den rådande företagskulturen. Denna grund skulle ge dem en 

förbättrad möjlighet till att arbeta och fungera bättre ihop. Utan denna grund hade 

företaget funnit det svårt att tillvarata den erbjudna hjälpen på rätt sätt. Förståelsen 

dem emellan hade minskat och därmed deras förmåga att samarbeta.  

 

I de två andra företagen försöktes aldrig en matchning mellan företag och 

affärsängel att göras. I det första fallet berodde detta på att företaget ännu inte 

hade satt igång sin verksamhet och att någon kultur därför inte heller existerade. I 

affärsplanen nämndes dock den form av företagskultur som ville byggas upp, 

vilket i sin tur var influerad av grundarnas tidigare anställningar. Denna var dock 

ej fulländad men grundarna såg det inte som oroväckande att denna skulle kunna 

komma att bli påverkad så länge den blev det i rätt riktning. I det andra fallet hade 

verksamheten pågått en tid och en relativt utvecklad företagskultur fanns redan. 

Grundarna såg det därmed som svårt för affärsängeln att ändra denna. I dessa båda 

fall förde dock ej affärsängeln in någon ny struktur i företagskulturen och 

påverkan på den, i affärsplanen eller i verkligheten, existerande kulturen blev 

minimal.   

 

 

Alternativa investerare 
 

I alla tre företagen funderades det över andra investeringsformer, men dessa var 

av mycket mindre intresse. Företagen anser att det handlar mycket om kemi 

mellan olika personer, vilket affärsänglarna kan bidraga med, samt fördelen med 

deras bidragande med kompetens och ett tydligare affärsmannaskap.  

 

Om affärsänglar inte hade varit möjliga investerare fanns, för två av företagen, en 

liten möjlighet till att de hade vänt sig till ett venture capital-företag. Detta 

scenario var, för ett av dessa företag, dock mindre troligt. Detta eftersom venture 

capital-företag arbetar mer formaliserat och strukturerat. Utvärderingsfaserna är 

längre och planerna kräver längre tidshorisont av mer formell karaktär. Här 

handlar det mindre om kemi mellan personerna och kortare beslutsvägar än vid en 

relation till affärsänglar.  
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Det andra företaget såg riskkapitalbolag, samt vissa affärsänglar, som mindre 

lämpliga investerare för företaget. Dessa passade helt enkelt inte in i den 

verksamhet som bedrivs. Grundarna hade åsikten  att många investerare av denna 

typ går in i företag i vissa skeden för att sedan lämna dem väldigt tidigt. Då 

företaget inte väntade sig någon exceptionell tillväxt utan en mer ”traditionell” 

sådan, passade inte denna typ av investerare företaget. Det skulle inte vara rimligt 

att företaget växte fortare än de antaganden som satts upp. Skulle en investerare 

tidigt vilja lämna företaget och, av denna anledning försöka arbeta för en snabbare 

tillväxt för att uppnå högre vinst, och därefter lämna företaget, tros detta ha en 

negativ effekt på företaget. Då många investerare, enligt detta företag, endast är 

ute efter snabba pengar, fungerar således inte denna typ av relation med företagets 

synsätt. Detta synsätt fokuserar således på en stabilare och långsammare vinst- 

och tillväxtutveckling.  

 

Ett av företagen såg det som en möjlighet att vända sig till en bank som en källa 

till kapital, då innehav av goda krediter fanns. Detta hade inneburit att en 

försäljning av vissa delar av företaget hade kunnat undvikas. De andra två 

företagens intentioner var inte heller att sälja ut företaget, men de var inte heller 

benägna att införskaffa kapital genom att skuldsätta sig.  

 

Det som dock var den största anledningen till att alla företagen beslöt sig för att 

använda sig av affärsänglar var att dessa vågade riskera mest kapital.  

 

 

Underlag för etablerandet av relationen 
 

Gemensamt för de tre företagen är att det existerade en affärsplan som låg till 

grund för affärsänglarnas investering. Affärsplanerna var dock sparsamt 

utformade och presenterades väldigt snabbt och översiktligt. Grundarna var vid 

denna tidpunkt inte själva helt säkra på innehållet. Affärsänglarna hade inte någon 

större kännedom om produkterna och aktuell marknad men ansåg efter att ha läst 

igenom dem och ställt ett antal frågor, att det var intressanta företag att investera i 

med en affärsidé av god potential. 

 

Den affärsplan som lade grunden för företagens bildande existerar inte idag 

Denna har mer eller mindre redigerats till en ny version, där affärsänglarna har 

fått möjlighet att vara med vid framarbetandet. I två av företagen har affärsängeln 

deltagit aktivt i processen genom att ge synpunkter och att fungera som ett 

bollplank. I det tredje förtaget har påverkan från affärsängel varit liten. 
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Överenskommelser och kompromisser 

 

I samtliga företag krävdes det ”traditionella” utav affärsänglarna, d.v.s. ett visst 

antal procent av företaget i förhållande till pengarna. Detta procenttal skiljde sig 

markant mellan de olika företagen. Affärsänglarna fick mellan 20-70 % av 

företagen. Förutom detta fick affärsänglarna en styrelseplats. Vad gäller båda 

dessa överenskommelser behövde inga kompromisser göras. Företagen visste vad 

affärsänglarna krävde i utbyte mot kapital och kunskap och de var villiga att ge 

dem detta.  

 

I ett av företagen upprättades, vad som vanligen också brukar göras i dessa fall, ett 

aktieägaravtal. Detta medför vissa garantier för affärsängeln, som exempelvis 

gardering mot att företaget inte tar affärsängelns pengar. Som en följd av detta 

avtal gjordes en överenskommelse om att utdelning inte skulle ske direkt. I ett 

annat företag skrevs inget avtal, men dock en överenskommelse som innehöll 

viktiga punkter för de båda parterna. Exempelvis beslöts det om att de från 

affärsängeln erhållna pengarna snabbt skulle komma in i företaget, så att 

verksamheten skulle kunna komma igång. Dessa pengar skulle stanna inom 

företaget och bli ”aktiva” pengar. Affärsängeln tog sig också ansvaret för bl.a. 

utdelningspolicyn. I det tredje företaget existerade enbart en muntlig 

överenskommelse byggd på ömsesidigt förtroende. Här var det dock av vikt för 

affärsängeln att VD-n skulle följa med företaget. Detta eftersom det var VD-n 

som affärsängeln litade på och därmed orsaken till att han hade investerat kapital i 

företaget. VD-n såg detta dock som självklart.  

 

Investeringsbeloppet som affärsängeln bidragit med har i alla tre företagen endast 

lett till indirekt ökad influens för affärsänglarna inom företaget. Med detta menas 

att affärsänglarna inte hade kunnat påverka företagen ytterligare om de hade 

investerat en större summa. Den indirekta påverkan ligger i det faktum att 

affärsänglarna får ett större aktieinnehav ju mer pengar de investerar.  

 

 

Tillvaratagandet av affärsängelns egenskaper 

 

Samtliga företag säger att tillvaratagandet av affärsängelns kunskaper, kompetens 

etc. inte alltid är lätt att göra på ett effektivt, smart och bra sätt. Vad gäller 

branschspecifika delar kan affärsänglarna inte förväntas att förstå dessa, och 
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företagens verksamhet, i detalj, då de inte besitter den nödvändiga tekniska 

kompetensen.  

 

Det som affärsänglarna däremot kan bidraga med är ett helhetsbegrepp och ett helt 

annat tankesätt. Företagen ville få med dessa andra kunskaper och synsätt i 

styrelsen. Det är genom arbetet från styrelseplatsen, inom ramarna för 

styrelsearbetet, som affärsängelns egenskaper tas tillvara. Här kan affärsänglarna 

bidraga med saker som företaget inte innehar tillräckliga kunskaper om. Detta 

innefattar ett synsätt på ”högre plan” och handlar konkret främst om kunskaper 

och kompetens inom finansieringsområdet. Exempel är huruvida företaget bör 

företa splitar, nyemissioner, fondemissioner, lån av pengar, resurser i förhållande 

till mål som sätts upp, kompletteringar som företaget behöver, bedömning av 

olika företag och den befintliga affärsplanen. Denna typ av ansvar påverkar inte 

”day-to-day-verksamheten” utan endast företaget ur ett större perspektiv, d.v.s. ur 

ett övergripande helhetsperspektiv.  

 

Vad gäller affärsängelns bakgrund, namn och kontaktnät, används dessa på olika 

sätt av företagen och är mer eller mindre viktiga. Ett av företagen uppfattade 

affärsängelns erfarenhet från att själv dra igång företag som mycket positivt. 

Denna person kunde därmed erbjuda övergripande kunskaper inom områden som 

företaget ej behärskade, som exempelvis styrelsearbete och administrativa rutiner. 

Genom affärsängelns kontakter inom finansieringsområdet och dennes 

välrenommerade namn, kunde vägar som ledde företaget till finansmarknaden 

skapas. Inom detta område var även affärsängelns arbete relationsskapande vad 

gäller kontakter. 

 

Ett annat av företagen fick framförallt användning av affärsängelns namn, men 

även dennes erfarenhet på investerarmöten, där dessa faktorer skapade en bättre 

tyngd i förhandlingarna. Mer respekt och förtroende gavs från investerarnas sida, 

när företaget kunde uppvisa en redan existerande, och på området välkänd 

affärsängel, inom företaget. Med denna hjälp har företaget kunnat knyta till sig 

andra investerare.  

 

Det sista företaget har större svårigheter att peka på just de element där 

affärsängelns namn etc. har haft betydelse. Det tror att en viss betydelse existerar, 

men att denna än så länge varit relativt liten eftersom företaget inte hunnit komma 

i ett sådant skede, där dessa egenskaper kan användas. På grund av detta har inga 

nya affärsrelationer till följd av affärsängelns egenskaper etablerats och företaget 
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ser inte heller i framtiden, att nya relationer kommer att underlättas med hjälp av 

affärsängeln. Dock tror företaget att det uppfattas som mer stabilt med en 

affärsängel som investerare. Detta kan komma till användning när den tiden 

uppkommer, då företaget behöver ytterligare finansiärer.   

 

 

Affärsängelns funktions- och strategipåverkan 

 

Ingen direkt påverkan har skett på den operativa nivån inom företagen. Dock har 

affärsängelns kompetens inom ekonomi fått en indirekt påverkan på den 

strategiska ledningen. Två av företagen ville uppnå en striktare struktur inom 

företaget. Detta för att upprätthålla de ökade krav, som exempelvis har 

uppkommit inom redovisningen. För att uppnå detta krävdes att arbetet inom 

styrelsen förbättrades för att generera en mer fungerande styrelse.  

 

Det är sammantaget fler som ställer krav idag. Affärsängeln har hjälpt till med att 

skärpa utförandet av vissa uppgifter, som exempelvis inom redovisning och 

rapportering. Affärsängeln har här kunnat tillför nya begrepp och nyckeltal genom 

sin kunskap. 

 

I utvecklandet av framtida övergripande strategier, för företaget som helhet, har 

affärsänglarna varit mycket delaktiga i två utav företagen. Speciellt gäller detta 

vid valet av tillväxtstrategi och dess hastighet. Här har affärsängeln dock inte 

enbart varit bidragande utan även styrande. Vad gäller strategier som exempelvis 

pris- och kundstrategier har affärsängeln, i dessa två företag, haft respekt för 

entreprenörerna, då dessa är mer kunniga i branschen. Företagen har här, rent 

industriellt, känt av affärsänglarnas begränsningar.   

 

Vad gäller rutiner, arbetssätt och tillvägagångssätt vid exempelvis beslut, har detta 

för ett av företagen förändrats till viss del till följd av affärsängeln. Idag försöker 

företaget att se på verksamheten lite annorlunda, lite ”längre ifrån”. Under tidens 

gång har företaget insett och lärt sig att släppa lite på alla detaljer för att kunna 

växa. Inom företaget har även insikt kommit om att komplettering måste ske med 

andra avdelningar och stödfunktioner. Dessa kompletteringar har affärsängeln 

varit bra på att finna. Denne har även kommit med bra synpunkter på hur 

förbättringar i allmänhet kan ske. För ett annat företag har det bildats rutiner och 

ett förbättrat arbetssätt inom styrelsearbetet tack vare affärsängelns post som 

ordförande.    
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För ett av de andra företagen har inga rutiner skapats på operativ nivå, men 

däremot inom styrelsearbetet. En minimal påverkan kan affärsängeln ha haft vid 

skapandet av företagets ekonomiska styrningssystem. Här kunde affärsängelns 

kunskaper påverka i stort men ej i sak.  

 

 

Realiserade mål och framtida utveckling 

 

Den stora målsättningen med relationen till affärsänglarna, att inbringa kapital, 

infriades för alla företagen. Alla anser de att affärsänglarna har gjort/gör ett bra 

jobb. Deras synpunkter har betytt mycket för företagen i deras utvecklingsskede. 

Företagen uppfattade relationen till affärsängeln som ett bra sätt för dem att 

komma igång med sina verksamheter och även komma ”en bra bit på vägen”. 

Med anledning av dessa faktorer tror ett av företagen att affärsängeln som 

investerare är ett bättre alternativ än venture capital-företag. Dessa kräver mer 

formalisering och strukturering samt utvecklandet av större planer, vilket tar upp 

värdefull tid från företagen och förlänger processen.      

 

I början av relationen kunde enhetliga beslut tas gemensamt utan några större 

diskussioner. Allt eftersom relationen fortskred uppstod dock fler 

meningsskillnader. I ett av företagen uppstod problem vid diskussionerna rörande 

ägandet. För att separera ägardelen från styrelsedelen anser detta företag att det 

skulle kunna vara bra att arbeta med flera affärsänglar. På detta sätt skulle de 

kunna ”vikta ut varandra” lite.  

 

Inget av företagen ångrar valet av denna typ av investerare. Ett av företagen tror 

att det är affärsängelns förtjänst att tilltro till företaget funnits bland aktörerna på 

marknaden och att detta i sig har lett till att ytterligare kapital har kunnat anskaffas 

relativt snabbt och lätt. 

 

Företagen anser alla, att de specifika affärsänglar som de arbetat med har varit 

mycket kunniga och bidragit med ovärderlig hjälp. Dock ser nu företagen i 

efterhand, att det hade varit positivt för dem att ha en affärsängel med 

företagsspecifika bransch- och produktkunskaper. Detta skulle troligtvis ha lett till 

en förbättring av verksamheten samt underlättat affärerna. För framtiden skulle 

detta ha kunnat innebära skapandet av fler kontakter till relevanta aktörer.         
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5 Analys 
 

Efter tidigare teori- och empirigenomgång anser vi oss nu ha tillräckligt med 

kunskaper för att kunna företa en analys av innehållsrik och bidragande karaktär. 

Analysen kommer först att kännetecknas av ett fastställande av huruvida 

värdeskapande faktorer existerar i fallföretagen till följd av att affärsänglarna 

verkar i företagen. Därefter ämnar vi att, med hjälp av den modell av företaget 

som vi har valt att tillämpa, se huruvida företagen tillvaratar detta värde.       

 

 

 

 

5.1 Existensen av värdeskapande faktorer 
 

I press och bokform har de värdefulla egenskaper som en affärsängel kan bidraga 

med till företag väl dokumenterats. Detta har uppmärksammats väl från 

affärsänglarnas perspektiv men ytterst sparsamt från företagens synvinkel. Av 

denna anledning såg vi en möjlighet att utifrån fallstudier öka kunskapen inom 

detta oexploaterade område. Huruvida dessa egenskaper leder till ett förhöjt värde 

för företagen anser vi således är en intressant aspekt att analysera.    

 

Ett uppmärksammat motiv till upprättandet av en relation till en affärsängel ses i 

tidigare publicerat material som en oerhörd hjälp för företagen. Målet med 

relationen mellan en affärsängel och ett företag kan variera. Vi har i våra tre 

undersökta företag fått uppfattningen att de hade liknande skäl som låg till grund 

för etablerandet av relationerna till affärsänglarna. Vi fann att utav de efterfrågade 

elementen var ett av dessa av dominerande art och därmed av högre preferens. 

Detta var, som vi fann det, kapitalet.   

 

Kapital är givetvis av avgörande betydelse för företag i alla situationer. För våra 

fallföretag fanns självfallet olika alternativ till anskaffning av kapital varav 

affärsänglar endast utgjorde ett. Denna möjlighet utnyttjades endast i mycket liten 

utsträckning. Två av företagen ansåg sig inte kunna använda alternativa 

kapitalkällor som exempelvis banker. Detta tror vi till viss del härstammar från 

det faktum att dessa är mycket unga företag och att aktiebolag i alla tre fallen inte 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 55 

hade hunnit bildats. Grundarna var själva inte benägna att då skuldsätta sig till de 

aktuella summorna och kunde dessutom inte ge bankerna de säkerheter som 

krävdes.  

 

Det tredje företaget hade möjligheten att erhålla kapital från banken då det 

uppvisade goda krediter. Kapital var dock ej den enda resurs, som av detta 

företag, efterfrågades. Vi anser att det hör samman med det faktum att detta 

företag bedrivit sin verksamhet under en längre tid än de övriga fallföretagen. En 

skillnad uppmärksammas således utav oss avseende denna aspekt. Vi är av åsikten 

att ju längre ett företag har varit aktivt desto lättare och inom fler områden 

upptäcker företagen behovet av kompletterande expertis. I de fallstudier som vi 

har genomfört har ovanstående resonemang observerats vilket vi nedan kommer 

att behandla ytterligare.  

 

De två företagen, som inte kunde utnyttja banken som en källa till kapital, 

etablerade kontakten med sina affärsänglar då verksamheten ännu var på 

”konceptnivå”. Med detta menas att idén som låg till grund för företagets 

realiserande ännu inte hade börjat genomföras. För att detta skulle kunna bli 

verklighet såg grundarna kapitalet som den avgörande faktorn. Vi bedömer att 

detta beslut angående kapitalet påverkades av grundarnas oerfarenhet inom 

entreprenörskap. Kunskaper om vad som ytterligare skulle kunna komma att 

behövas för ett genomförande av företagets idé tror vi i detta skede var små. Vi 

finner att de som tidigare dragit lärdom från processer i företags skeden gällande 

deras bildande och startande har stora kunskaper rörande detta förfarande. 

Affärsänglar är en investerargrupp som innehar denna bakgrund. Därav anser vi 

att dessa personer har förutsättningarna för att veta vad som krävs i skapandet av 

ett företag förutom kapital.  

 

Ytterligare belägg för att fler behov behöver fyllas, då ett företag har bedrivit 

verksamhet under en längre tidsperiod, fick vi när vi studerade det företag som 

etablerade kontakten med sin affärsängel senare än de två andra företagen. Detta 

företag befann sig inte längre på ”konceptnivå” utan bedrev full verksamhet sedan 

ett och ett halvt år tillbaka. Vi är övertygade om att den tid som har gått bl.a. har 

genererat en viss vana inom företagande. Till följd av detta tror vi att grundarna 

har uppnått en säkerhet i sin roll men att de trots det inser sina begränsningar. 

Tiden som har passerat har genererat en större företagsvana och mångfasetterade 

kunskaper har växt fram men givetvis finns många luckor kvar att fylla. En bank 

var för detta företag inte rätt kapitalkälla för att bidraga till en igenfyllnad utav 
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dessa. Med anledning av detta sökte företaget en alternativ källa till kapital. En 

affärsängel önskades då denne kunde erbjuda kunskaper som hittills inte fanns 

representerade inom företaget.    

 

Trots all den expertis, som vi ovan har redogjort för att en affärsängel är 

innehavare av och kan erbjuda företaget, finner vi ändå en förståelse för varför 

kapitalet värderas högst av fallföretagen. Detta tror vi till följd av att våra företag 

befinner sig inom innovativa branscher med unik och ny teknik som ytterst få 

besitter kunskap inom. Grundarna har således det specifika tekniska kunnandet 

som krävs för att uppfylla affärsidén. Därav ser företagen inte att det finns någon 

större möjlighet att finna någon affärsängel som kan bidraga med denna typ av 

tekniskt vetande. Vi anser att företagen medvetet begränsar sökandet efter en 

affärsängel som har dessa specifika kvalifikationer. Detta tror vi eftersom 

grundarna ser sina kunskaper inom det aktuella tekniska området som unika och i 

stort sätt det enda som de kan bidraga med till företaget. För företagen utgör dessa 

kunskaper den värdefullaste beståndsdelen. Genom att knyta en relation till en 

affärsängel som kan erbjuda företaget liknande kunskaper skulle detta enligt oss 

innebära att grundarnas roll minskar i betydelse. Detta ses av grundarna självklart 

inte som något positivt. Dessutom tror vi att grundarna anser sig vara överlägsna 

inom sitt område och därmed inte vara i behov av ytterligare kunskaper där inom.    

 

Vi ställer oss inte helt främmande till tanken att grundarna hade kunnat, rent 

kompetensmässigt, bygga upp en fungerande verksamhet. Vi bedömer dock att 

deras värdefulla tid då hade gått åt till att även fokusera på andra delområden av 

verksamheten än vad som annars hade varit fallet. Kärnkompetensen i form av det 

tekniska kunnandet anser vi härigenom hade blivit lidande då möjligheten till en 

vidareutveckling och förädling av denna kärnkompetens hade försämrats drastiskt.  

 

Grundarna i våra tre fallföretag ansåg att de var väl utrustade med den tekniska 

kompetensen och kunnandet och därför är vi förstående till grundarnas vilja att 

tillföra företagen affärsängelns vana inom affärsmannaskap. Det var denna faktor 

som grundarna själva ansåg inte fanns representerat i företaget och som var den 

form av kompetens som en affärsängel bäst kunde erbjuda. Vad vi tycker bevisar 

detta är bl.a. det faktum att samtliga våra fallföretags affärsänglar har en stor och 

gedigen erfarenhet inom företagande gemensamt. Vi uppmärksammar ytterligare 

det faktum att affärsvanan är av störst vikt då vi ser att andra faktorer 

affärsänglarna emellan skiljer sig åt. Detta fann vi exempelvis vad gäller 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 57 

utbildningsbakgrunden som i två fall visade sig vara på akademisk nivå och i ett 

fall föreföll det sig inte på det sättet.  

 

Vi har tidigare i uppsatsen berättat att en affärsängel, genom användandet av den 

ovan nämnda affärsvanan, ofta föredrar att bidraga med sin kompetens mycket 

aktivt och i nära samråd med företaget. Detta tar sig ofta uttryck i en aktiv roll 

även i den operativa verksamheten. Vi har dock inledningsvis i uppsatsen ställt 

oss frågande till storleken av värdet som affärsänglarna här tillför företagen. I våra 

tre fallföretag fann vi att affärsänglarnas aktiva bidragande till den operativa 

verksamheten var begränsad. Vi tror att detta till viss del kan förklaras av det vi 

ovan berört vad gäller den bristande teknik- och branschkännedom som 

affärsänglarna i våra företag var innehavare av. Trots detta är vi av åsikten att 

företagen skulle kunna ta tillvara på den kompetens och de kunskaper, som 

affärsänglarna till följd av sin gedigna affärserfarenhet besitter, inom fler områden 

än i dagsläget. Detta med positiv följd för företagen. Möjligheter till ett nära och 

aktivt engagemang anser vi även finnas då affärsänglarna till samtliga fallföretag 

finns belägna i företagens närhet.        

 

 

5.2 Tillvaratagandet av värdeskapande faktorer 
 

Inledningsvis i vår uppsats har vi redogjort för hur affärsänglarna uppfattas i 

skrivet material. Denna bild av affärsänglar genomsyras av de positiva egenskaper 

som dessa besitter i form av ovärderlig kunskap och kompetens. Till följd av 

hittills genomförd analys har vi funnit att affärsänglarna är en värdetillförande 

aktör i företagen. Vidare har det uppmärksammats att affärsänglarna förmedlar 

sina kompetenser och kunskaper genom ett aktivt engagemang i företags 

verksamheter. Vi har tidigare ifrågasatt om denna aktiva roll är av sådan 

omfattning och betydelse som det skrivna materialet påvisar.  

 

Till följd av hittills genomförd analys finner vi att ovan nämnda bild rörande 

affärsänglarnas engagemang inte överensstämmer med det som har framkommit 

under våra studier av fallföretagen. Härigenom kan det värde som affärsänglarna 

sägs tillföra företagen betvivlas. Det är just detta fenomen som vi har haft intresse 

av att på ett djupare plan finna en sanning i. Möjligheten att verkligheten utifrån 

fallföretagens synvinkel ter sig annorlunda än det påstådda har vi, som delvis 

framkommit, funnit som troligt. Då vi i hittills genomförda analys funnit belägg 
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för att detta värde inte till fullo tillvaratas av fallföretagen är det vår avsikt att 

genom användandet av den modell, som har presenterats i kapitel 3, belysa vad 

som ytterligare hade kunnat tillföras i företagens resurser, processer och system.  

 

 

Affärsidébegreppets hierarkiska uppbyggnad  

 

Affärsidén är liksom vi tidigare nämnt en grundläggande förutsättning för ett 

företags verksamhet. Affärsidén ser vi som kärnan av en mer omfattande 

affärsplan. I våra fallföretag har affärsänglarna inte haft någon påverkan på 

affärsidéns skriftliga framställningen utan endast på dem bakomliggande 

instrumenten. Med detta menar vi att affärsängeln påverkar faktorer som krävs för  

ett möjliggörande av affärsidén. Detta utan att förändra den konkreta ordalydelsen 

av affärsidén. Vi tycker dock att företagen kunde ha nyttjat affärsänglarna mer vid 

utformningen av affärsidén. Vi menar att ytterligare åsikter rörande denna är att se 

som positivt. Dessutom skulle detta erbjuda företaget möjligheter till förbättring 

och komplettering genom denna persons sätt att se på saker och ting. Vikten av att 

utväxla tankar och synpunkter är något som vi uppfattar som betydelsefullt.  

 

En affärsängels roll anser vi dock inte bör vara så pass stor att det finns risk för att 

denna affärsidé helt ändrar utseende. Vi tror dessutom att företagen inte är så 

villiga att låta affärsängeln ändra den nisch som företagen ger uttryck för i sin 

affärsidé. Denna symboliserar trots allt, enligt oss, det område inom vilket 

grundarna på bäst sätt tror sig kunna bidraga med sina speciella kunskaper och 

därmed, vid ett lyckosamt utfall, tjäna på det själva. Vi ser en fara i att grundarnas 

kärnkompetens skulle gå förlorad om denna nisch omskapades.   

 

Grundarna av våra fallföretag besitter själva den största kunskapen rörande 

företagens produktgrupper och härmed förstår vi att affärsänglarnas bidragande 

inom detta område inte kunde vara speciellt stort. Detta eftersom någon djupare 

kompetens rörande produktens tekniska uppbyggnad och dess framställning inte 

finns. Däremot finner vi det högst troligt att våra affärsänglar genom sina tidigare 

verksamheter har fått insikt i hur produktmarknaden fungerar generellt sett och 

därmed skaffat sig övergripande kunskaper som vi tror att företaget hade kunnat 

dra bättre nytta av.  

 

Då två av våra fallföretag inte hade väl fungerade affärssystem innan relationen 

till affärsänglarna tagit sin början anser vi att det här fanns goda möjligheter för 
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företagen att få hjälp av affärsänglarna. Ett av dessa företag tog då hjälp av 

affärsängeln när ett nytt ekonomistyrningssystem skulle upprättas. Orsaken till 

detta tror vi härrör från det faktum att affärsängeln genom tidigare verksamheter 

samlat på så sig kunskaper avseende olika system och deras funktioner. Vi ser 

därmed att möjligheten för att finna ett system som var bättre lämpat för företaget 

existerade.  

 

Det tredje företaget hade varit verksamt längre tid innan relationen till 

affärsängeln etablerades och var innehavare av fungerande system. Vi antar att 

företaget därför inte såg något behov av att ytterligare komplettera dessa. Två av 

företagen använde sig inte av affärsänglarnas hjälp vad avser detta. Anledningen 

till det beslutet tror vi delvis härstammar från det faktum att grundarna i dessa  

företag genom tidigare anställningar hade kommit i kontakt med och brukat olika 

system. Därför tror vi att dessa ansåg sig ha förmåga att ta dessa beslut själva.      

Orsak till att annars använda sig av affärsänglar för detta ändamål anser vi vara 

deras tidigare aktiva förflutna i många företag. Härigenom ha de sett både positiva 

och negativa effekter för företagen vid användandet av olika sorters system. 

Därmed är vi av åsikten att affärsänglarna kan medverka till att företagen gör ett 

bättre val av system. 

 

Där affärsänglarna har störst möjlighet att bidraga med sin kompetens och sina 

kunskaper anser vi vara inom områden som rör interna förhållanden och 

företagets resurser. Detta tar sig i våra fallföretag uttryck i affärsänglarnas arbete 

från styrelseplats. I alla tre företagen har en stor del utav detta arbete inneburit 

diverse effektiviseringar. Genom affärsänglarnas plats i styrelsen underlättas 

arbetet med att knyta viktiga resurser till företaget. Vi menar att det är inom detta 

arbete som företagen främst kan dra nytta av affärsänglarnas erfarenheter. Vi 

förstår verkligen värdet som företagen upplever genom affärsänglarnas förmåga 

att dra till sig finansiella aktörer och resurser till förmån för företaget.             

 

I kapitel 3 redogjorde vi för den hierarkiska uppbyggnaden av begreppet affärsidé. 

Denna visar nivåer i företaget. Den nedersta nivån kännetecknas av den nisch som 

är grundläggande för företagets bedrivande medan de följande nivåerna visar de 

delar som behövs för att möjliggöra denna ”grundnivå”. Dessa två följande nivåer 

måste enligt oss vara av mer specifik och avsmalnande karaktär. Detta följer av 

det faktum att dessa är steg i den process som konkretiserar företagets 

verksamhet. Den hierarkiska uppbyggnaden kan enligt oss lämpligen illustreras i 

en pyramidformation.  
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Figur 7: Affärsidéns hierarkiska uppbyggnad 

 

 

Vi har i vår analys ovan kommit fram till att affärsängeln kan bidraga med sina 

egenskaper i dessa nivåer. Den grundläggande och därmed största nivån för 

företaget är den nivå där vi anser att företaget kan ha minst nytta av affärsängeln. 

Företagen har, som vi ser det, själva den största kompetensen att hantera 

aspekterna hänförliga till denna nivå. Affärsänglarna tror vi dock, som vi ovan har 

behandlat mer ingående, skulle vid ett deltagande kunna generera mer värde till 

företagen. 

 

Vi har ovan i vår analys kring dessa nivåer även visat att det är på de båda 

efterföljande nivåerna som företagen kan förvänta sig att få ett större bidrag från 

affärsänglarna av värdeskapande faktorer. Detta tror vi, tillsammans med tidigare 

resonemang, beror på faktorer både från företagens såväl som affärsänglarnas 

sida. I vissa fall besitter företagen redan den viktigaste kompetensen och behöver 

inte dra  mer nytta av affärsängeln än de gör. Vi tycker dock att vi ovan visat på 

att det finns luckor som affärsängeln kunde hjälpt företagen att fylla. Med 

nedanstående figur vill vi belysa vad som ovan har framkommit av vår analys 

avseende fallföretagen rörande dessa nivåer. Denna illustrerar och förklarar vårt 

resonemang på ett begripligt och lättförståligt sätt. 

 

 
Resurser och interna 
förhållanden 

 
Produkter och system 
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Figur 8: Vår syn om var affärsängeln kan skapa värde 

 

 

Företagen har uppnått ett högre värde genom att nyttja det ytterligare perspektiv 

som affärsänglarna bidrar med. Detta perspektiv utgör en kompletterande kraft 

genom att affärsänglarna har en större förmåga att finna kompletterade resurser. 

Vi tror att denna förmåga att lättare se var kompletteringar behövs uppkommer till 

följd av det faktum att affärsänglarna är externa parter. Dessa aktörer distanserar 

sig, enligt oss, av denna anledning från detaljer tillhörande verksamheten och 

fokuserar därmed på helheten. Vi anser att detta förefaller sig självklart då 

affärsänglarna inte besitter specifika kunskaper om de detaljer som företaget 

utgörs av.  

 

Genom den trygghet som vi menar att företagen upplever i och med relationen till 

affärsänglarna vågar företagen ge affärsänglarna en större kontroll. Delegerandet 

av ansvar inom övriga områden blir exempelvis en följd av detta. Vi anser att 

grundarna till följd av detta ges möjligheten att inrikta sig mer på sin värdefulla 

kärnkompetens. Vi är av åsikten att det är av stor vikt för företagens överlevnad 

att grundarna får denna tid till att underhålla och förädla sina betydelsefulla och 

speciella kompetenser. 

 

 

Företagens processer integrerat med baserna 

 

Vi har i tidigare kapitel redogjort för den aktiva roll som enligt det skrivna 

materialet är kännetecknande för affärsänglar. Framförallt sägs den aktiva rollen 

vara mest synbar, hos en affärsängel jämfört med andra investerargrupper, i 

företagens operativa verksamhet. Våra fallföretag har inte använt sig av sina 

Resurser och interna förhållanden –
möjlighet för företagen till stort bidrag 
från affärsänglarna 
 
Produkter och system – bidrag till 
företagen är möjliga i varierande grad  
 
Företagets nisch – litet bidrag till 
företagen 
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affärsänglar vad gäller upprättandet av kundrelationer och de strategier som rör 

dessa. Likaså är fallet avseende leverantörsrelationerna. Till viss del tror vi att 

detta beror på affärsänglarnas begränsade kunskaper inom de tekniska områdena 

som är specifika för företagen. Vi anser dock inte att alla de kunskaper som är 

relaterade till denna aspekt behöver vara av helt teknikbaserad art. Företagen, 

skulle enligt oss, kunna ta tillvara på de erfarenheter som affärsänglarna 

införskaffat genom tidigare engagemang i andra företag vad gäller dessa 

marknader generellt. Vi avser de kunskaper som har genererats i stort och inte i 

sak.   

 

Affärsänglarnas engagemang inom övriga delar av den operativa verksamheten i 

våra fallföretag synes i det närmaste vara obefintligt. Utifrån det skriva material 

som vi studerat angående affärsänglar har dessa klart framställts som investerare 

som genom sin aktiva roll i den operativa verksamheten bidrar med sin 

kompetens, kunskap och erfarenhet. Dessa samtliga komponenter ingår i den 

definition som särskiljer affärsänglarna från de övriga investerargrupperna. De 

affärsänglar som har verkat i våra fallföretag uppfyller, i vår mening, inte samtliga 

karaktäristiska som en affärsängel enligt definitionen skall besitta.  

 

Vi har efter studium av företagens relationer till affärsänglarna funnit att 

affärsänglarnas roll i företagen inte skiljer sig markant från ett venture capital-

företags roll. Denna jämförelse gör vi av det skälet att affärsänglarna i våra 

fallföretag inte intar någon vidare aktiv roll operativt, vilket de egentligen skall 

kännetecknas av enligt definitionen. Betraktas endast denna faktor bör enligt oss 

valet mellan en affärsängel och ett venture capital-företag inte spela någon större 

roll. Trots detta sökte sig företagen enbart till affärsänglar. Vi anser att detta har 

sin uppkomst i att grundarnas behov av kapital överträffar deras vilja att tillföra 

företaget ytterligare kompetens. Detta tror vi kan förklaras genom det faktum att 

det för företagens del går snabbare att införskaffa kapital från denna typ av källa. 

Dessutom har det visat sig vara lättare att attrahera en affärsängel än ett venture 

capital-företag i företagens tidigare faser. 

 

Likväl som att grundarna har olika egenskaper och behov har även affärsänglarna 

detta. Vi har tidigare visat detta genom att belysa att olika typer av affärsänglar 

existerar. Deras grad av aktivitet inom den operativa verksamheten i företagen 

skiljer sig åt. Det finns även affärsänglar som inte har något engagemang rörande 

det operativa. Enligt definitionen av affärsänglar, som vi ovan nämnt, är den 

aktiva rollen en viktig och uppmärksammad del. Vi finner det förvånansvärt att 
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denna del av definitionen har fått så pass stor plats i det skrivna materialet som 

finns inom området affärsänglar när det samtidigt uppmärksammas att vissa 

affärsänglar inte innehar en aktiv roll som önskemål. Detta tycker vi speciellt med 

tanke på affärsänglarnas begränsade operativa aktivitet i fallföretagen. Vårt 

underlag består enbart av tre fallstudier och vi är därmed medvetna om uppsatsens 

subjektivitet och att några generella slutsatser inte kan dras. Trots detta 

begränsade underlag är vi av åsikten att det redan skrivna materialet uppvisar i 

vissa fall tvivelaktig verklighetsförankring. Detta med hänsyn tagen till den aktiva 

roll inom den operativa verksamheten, som affärsänglarna enligt det skrivna 

materialet skall kännetecknas av, men som inte vi får några större indikationer om 

genom våra företagna fallstudier.    

 

Det arbete som vi ses bedrivas i fallföretagen av affärsänglarna sker inte i den 

operativa verksamheten. Detta utförs istället från styrelseposten. Här har vi 

uppmärksammat att affärsängelns bidragande har lett till att rutiner har skapats 

och att de allmänna styrelsefunktionerna har effektiviserats. Vi tror att företag 

som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser inte har någon större operativ 

verksamhet. Detta anser vi härrör från det faktum att företagen på grund av sin 

unga ålder är av ringa storlek. Med dessa förutsättningar är vi av åsikten att 

affärsänglar genom sitt engagemang i styrelsen bäst kan generera värde till 

företagen. Dessutom tror vi att det operativa arbetet i dessa företags tidiga faser 

främst baseras på de specifika och tekniska kompetenser som ju grundarna trots 

allt besitter mest kunskap om.       

 

Den gedigna bakgrund som våra affärsänglar besitter till följd av deras tidigare 

engagemang i företag skapar framtida affärsmöjligheter som på lång sikt kan 

generera positiva följder för våra fallföretag. Affärsänglarnas namn, kontaktnät 

och erfarenheter underlättar vid upprättandet av nya relationer. Främst fann vi 

detta gälla vid etablerandet av kontakter till finansmarknaden. Detta har i 

synnerhet varit av stor vikt för våra fallföretag.  Orsaken anser vi vara det faktum 

att grundarnas erfarenheter och kunskaper inom detta området är bristfälliga. 

Detta med tanke på att det finansiella kunnandet inte fanns representerat i 

nämnvärd grad hos grundarna.  

 

Enda möjligheten för företagen att etablera finansiella kontakter utan en 

affärsängels hjälp finner vi vara de personliga kontakter som eventuellt kan ha 

etablerats av grundarna under deras tidigare anställningar. Vi anser dock att 

affärsänglarnas arbete vid upprättandet av denna typ av relationer har genererat ett 
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större värde än vad som hade varit möjligt för grundarna i våra företag att 

åstadkomma på egen hand. Vi tror att affärsänglarnas bidrag inom detta område 

har gynnat och kommer att verka gynnande för företagen i ett långsiktigt 

perspektiv. Detta innefattar både det värde som relationerna i dagsläget kan 

generera till företagen och vad dessa och nya relationer i framtiden kan skapa. Det 

ovan nämnda anser vi i synnerhet vara av stor vikt vad gäller företagens framtida 

affärsmöjligheter i form av ett möjliggörande av utveckling och tillväxt.    

 

Affärsänglar har stor inverkan på företagen när det gäller de långsiktiga 

strategiska valen. I samtliga fallföretag har affärsänglarna i hög grad varit 

delaktiga i utvecklandet av företagens övergripande strategier. Dessa finns 

upptagna i företagens affärsplaner. Vi anser här att affärsänglarna kan vara till stor 

hjälp i skapandet av affärsplanens innehåll. Detta eftersom affärsänglarna har 

erhållit erfarenheter från tidigare företag som har medfört kännedom om 

väsentligheter tillhörande detta förfarande. Med anledning av detta menar vi att 

affärsänglarna såsom externa parter får en mer övergripande syn på företagen som 

grundarna själva inte har samma möjlighet att se. Affärsplanen bör dock inte ligga 

helt fast utan vi anser att den kontinuerligt bör genomgå revideringar. Detta tycker 

vi är lämpligt till följd av att information, beslut och händelser kan ändra fokus 

och inriktning på de element som utgör affärsplanen. 

 

Vi tycker att en väl formulerad affärsplan med en klar och tydlig riktning skapar 

ett värde för företagen. Detta värde består bland annat av affärsänglarnas vetskap 

om vad som i stort skall finnas representerat i en affärsplan. För att undvika att 

slösa bort tid och resurser är det av stor vikt att företagets strategier i affärsplanen 

tydligt anges för att ett uppnående av målsättningarna på bästa sätt skall kunna 

ske. Genom att kunna uppvisa en väl formulerad affärsplan med ett attraktivt 

innehåll finner vi det för företagen lättare att etablera nya relationer till aktörer 

företaget är i behov av. Förmågan för företagen att genom denna affärsplan locka 

till sig behövda aktörer vid rätt tillfälle tycker vi skapar ett stort värde för 

företagens framtida utveckling och tillväxt.   

 

Med anledning av att våra fallföretag verkar inom branscher som kräver stora 

kapitaltillgångar är affärsänglarnas kontakter inom den finansiella världen mycket 

betydelsefulla. Kännetecken för företag representerade inom denna bransch, 

såsom för våra företag, är det tidiga behovet av kapitaltillförsel. Mycket kapital 

måste satsas i företagen innan resultat kan börja skönjas. Med anledning av detta 

tror vi att möjligheterna till extern kapitalanskaffning i detta läge kan vara små. 
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För att då kunna övertyga investerare om företagets framtida potential rörande 

tillväxt och vinst är affärsplanen viktig. Vi tror då att nästan det enda som kan 

väcka intresse och övertyga en investerare om företagets möjligheter är en väl 

formulerad och tydlig affärsplan. Vi visar härmed ytterligare en gång det värde vi 

funnit att företagen erhåller till följd av nyttjandet av affärsänglarna vid 

upprättande och utformning av affärsplanen.  

 

Då det gäller de interna styrprocesserna spelar affärsänglarna en stor roll. Detta tar 

sig enligt oss främst uttryck i det administrativa styrelsearbetet. Med detta avser vi 

den effektivisering som affärsänglarna möjliggör genom att erbjuda företagen 

övergripande kunskaper inom områden som företagen inte behärskar. Vi åsyftar 

härmed exempelvis den förbättrade interna administrationen och de numera 

professionellt genomförda styrelsemötena. Följden blir skapandet av en struktur 

inom företagen som inte tidigare existerat.   

 

Vi ser att det i dagsläget krävs mer och mer av företagen avseende kvaliteten på 

den ekonomiska rapporteringen. Denna utveckling ser vi en högst trolig 

fortsättning på. Vi tror att den struktur som affärsänglarna skapar uppkommer från 

det faktum att kraven inom många områden såsom exempelvis redovisning ökar. 

Enligt oss är detta ett av de områden som affärsänglarna lättast kan stödja och 

utveckla. Den bakgrund affärsänglarna innehar i form av stor affärsvana anser vi 

ligger till grund för detta. 

 

Företagskulturen utgör ett värde för företagen om en god mental atmosfär finns. 

Detta anser vi för företagen innebär ett välbefinnande och en trygghet som i sin 

tur kan öka chanserna till goda ekonomiska följder. Fallföretagen uppfattade 

affärsänglarnas förmåga att påverka företagskulturen som ringa. I två av fallen 

tror vi att detta uppkommer från det faktum att grundarna sedan tidigare i en 

anställning anammat en kultur som har haft stor inverkan. Till följd av denna 

befintliga kultur menar vi att det inte fanns någon rädsla hos grundarna för att en 

affärsängel i allt för hög grad skulle kunna påverka de dominerande idéerna i 

företaget. Vårt tredje fallföretag var så pass ungt att någon företagskultur ännu 

inte hade hunnit etableras. Detta företag tror vi därför inte upplevde någon rädsla 

över att affärsängeln skulle kunna komma att påverka företaget i för hög grad. I 

stället är vi av åsikten att detta fallföretag såg det som positivt att få hjälp med att 

identifiera de dominerande idéerna som skall råda inom företaget samt att lägga 

grunden till en bra företagskultur.  
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6 Slutsatser 

 

I det här avslutande kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser som vi har 

dragit efter studium och analys av detta område. Vi ämnar att i dessa slutsatser 

ge svar på uppsatsens syfte. Kapitlet avslutar vi med att ge några förslag till 

fortsatta studier på intressanta aspekter inom detta område, som vi har funnit 

vara av givande art men som inte har rymts inom ramen av denna uppsats. 

 

 

 

 

6.1 Värdefulla för företagen  
 

Vi har genom vår analys kommit fram till att företagen tillförs värde genom 

affärsänglarnas deltagande i företagens verksamheter. Detta värde kommer 

företagen till gagn inom många områden.  

 

Företag, och i synnerhet nystartade företag såsom fallföretagen, är i behov av att 

få någon som besitter de kunskaper och de kompetenser som inte finns 

representerade i företagen. Detta krävs för att möjliggöra företagens fortsatta 

utveckling och tillväxt. Genom att affärsänglarna besitter de kunskaper och 

kompetenser som företagen behöver kan affärsänglarna till följd av sina gedigna 

affärsvanor och erfarenheter, uppkomna i tidigare verksamheter, bidraga. Dessa 

kunskaper och kompetenser finns inom andra områden än grundarnas 

kärnkompetenser och därmed utgör affärsänglarnas bakgrund ett värde för 

företagen.  

 

Det området där fallföretagen minst tar tillvara på affärsänglarnas värdeskapande 

egenskaper är inom den operativa verksamheten. Företagen skulle kunna ta 

tillvara på den kompetens och de kunskaper, som affärsänglarna till följd av sin 

gedigna affärserfarenhet besitter, inom fler områden än i dagsläget. Istället tar 

företagen tillvara på dessa genom att affärsänglarna erbjuds platser i styrelserna. 

Genom detta genereras ett värde för företagen. Härifrån har affärsänglarna 

förmågan att påverka företagen med de kunskaper och kompetenser som dessa 

besitter.  
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Våra fallföretag verkar inom teknikbaserade branscher där grundarnas 

specialkompetenser på området utgör något unikt. Av denna självklara anledning 

kan företagen erhålla ett högre värde om affärsänglarna från styrelsen utövar sina 

specifika kunskaper och kompetenser  som vi ovan har nämnt. Tillsammans 

kompletterar dessa parter varandra vilket leder till ett effektivt utnyttjande av 

företagets resurser. 

 

Genom att affärsänglarna utgörs av externa parter har dessa lättare för att 

upptäcka var kompletteringar behövs. Detta skapar ett värde för företagen då 

dessa aktörer kan bidraga med ett fokus på företagen som helhet. Upprättandet 

och utvecklandet av strategierna som finns i företagens affärsplaner underlättas av 

detta faktum. Härmed uppnås en effektiviserad struktur. Affärsänglarnas bidrag 

inom detta område gynnar företagens framtida affärsmöjligheter i ett långsiktigt 

perspektiv som krävs för företagens fortsatta överlevnad.  

 

Affärsänglarnas kontakter till finansmarknaden har ett betydelsefullt värde för 

företagen då etablerandet av kontakter av finansiell karaktär behövs för företagens 

möjliggörande av utveckling och tillväxt. Av särskilt stort värde för våra 

fallföretag är dessa kontakter då de befinner sig i tidiga faser inom innovativa 

branscher där det råder ett ständigt behov efter kapital. Med affärsänglarnas hjälp 

ökar således möjligheterna till ytterligare extern kapitalanskaffning som annars är 

mycket små.   

 

Företagens verksamheter har medfört att mångfasetterade kunskaper och en ökad 

företagsvana har växt fram hos grundarna men givetvis existerar luckor kvar att 

fylla. Ju längre tid företagen har varit aktiva desto lättare och inom fler områden 

upptäcker dessa behovet av kompletterande expertis. Företagen inser då det värdet 

som en affärsängel kan medföra.  

 

Det området där fallföretagen minst tar tillvara på affärsänglarnas värdeskapande 

egenskaper är inom den operativa verksamheten. Företagen skulle kunna ta 

tillvara på den kompetens och de kunskaper, som affärsänglarna till följd av sin 

gedigna affärserfarenhet besitter, inom fler områden än i dagsläget.  

 

Sist men inte minst skall värdet som kapitalet utgör för företagen inte 

förglömmas. Detta då kapital utgör grunden i företagen och är dessutom en 
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förutsättning för företagens möjliggörande av utveckling och tillväxt som bidrar 

till skapandet av långsiktig överlevnadsförmåga.     

 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 

Vid arbetet med denna uppsats har vi funnit en del uppslag och idéer som går att 

vidareutveckla i framtida uppsatser. Vi anser att då ämnet är intressant och stort 

finns ett flertal ytterligare aspekter att behandla. En möjlighet skulle kunna vara 

att studera det ömsesidiga förhållandet som uppstår i relationen mellan en 

affärsängel och ett företag. Förutom att se det endast från företagets sida jämförs 

detta med affärsängelns perspektiv. Denna ömsesidiga relation kan även studeras 

med hänsyn tagen till agent-teorin. Vi har uppmärksammat att de kvinnliga 

affärsänglarna utgör en ytterst minimal del av det totala antalet affärsänglarna. 

Därför tycker vi att det skulle vara intressant att studera huruvida deras arbetssätt 

skiljer sig från de manliga affärsänglarnas. Dessutom ser vi de olika delarna inom 

exempelvis investeringsstrategin som möjliga att djupare undersöka och utveckla.   
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Bilaga – Intervjuunderlag, samtliga företag 

 

 

1. Vilken var företagets målsättning med att etablera en relation till en 

affärsängel? Vad ville Ni uppnå? 

 

2. På vems (företagets/affärsängelns) initiativ tog denna relation sin början? 

 

3. Om företaget (Ni) var den drivande kraften; vem inom företaget tog detta 

initiativ? 

 

4. Om det istället var på affärsängelns initiativ denna relation uppstod; vad 

tror Ni kan ha legat till grund för beslutet att investera i Ert företag? Vad 

tror Ni att affärsängeln hade för målsättning med relationen? 

 

5. Vilka kriterier på affärsängeln ställde Ni inom företaget upp? Vilket 

kriterium ansåg Ni vara av största vikt? 

 

6. Såg Ni några alternativ till en affärsängel? Vilka var dessa i så fall? 

 

7. Fanns det en affärsplan som låg till grund för etableringen av denna 

relation? Hur var denna utformad och hur presenterades denna för 

affärsängeln? Har affärsängeln varit aktiv i det fortsatta utvecklandet av 

denna och i så fall på vilket sätt? 

 

8. Vad erbjöd Ni affärsängeln? Vilken form av insyn/ansvar krävde 

affärsängeln i gengäld?  Gjordes några kompromisser? 

 

9. Hur tillvaratas/tillvaratogs affärsängelns kunskap och kompetens, d.v.s. 

affärserfarenhet och branschkännedom etc.?  

 

10. På vilket sätt används/användes exempelvis affärsängelns bakgrund, 

namn, kontaktnät och investeringsbelopp? Vilka för- och nackdelar 

innebär/innebar dessa? Har detta lett till att nya affärsrelationer har 

underlättats? 
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11. Hur påverkas/påverkades företagets olika funktioner av detta ansvar 

och/eller insyn som affärsängeln tilldelats samt genom de faktorer som 

nämns i fråga 9 och 10? Har denna relation inneburit att några rutiner har 

skapats? 

 

12. Har målsättningen med denna relation uppnåtts/kommer den att uppnås? 

På vilket sätt har detta visat sig/visar sig?  
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Bilaga – Intervjuunderlag, kompletterande frågor, Aspiro AB 

 

 

1. Var det av vikt att affärsängeln skulle passa in i den nuvarande 

företagskulturen? Om så var fallet, varför och på vilket sätt? Har Ni 

uppfattat det som om affärsängeln har påverkat Er företagskultur? Kan 

detta i så fall bero på affärsängelns tidigare åtaganden i företag? 

 

2. Har/Hade affärsängeln någon åsikt rörande nuvarande och framtida 

relationer till företagets kundsegment? Anser/Ansåg affärsängeln att Ni 

inriktade Er på rätt kunder eller vill/ville affärsängeln ändra/utöka denna 

riktning? 

 

3. Är/Var affärsängeln delaktig i arbetet med utvecklandet av framtida 

övergripande strategier för företaget som helhet eller inom en viss 

avdelning/funktion? 

 

4. När etablerade Ni kontakten till affärsängeln? I vilken utvecklingsfas anser 

Ni att Ert företag befann sig vid denna tidpunkt? Varför ansåg Ni det vara 

lämpligt att just i denna fas etablera kontakten med affärsängeln?  

 

5. Har Ni stött på opålitliga investerare i Ert sökande efter kapital? Om så är 

fallet, hur har Ni uppmärksammat detta? Innehar Ni idag fullt förtroende 

för den affärsängel Ni arbetar med? 

 

6. När bildade Ni ett AB? Inträffade detta före eller efter att relationen till 

affärsängeln hade etablerats? Om efteråt; hade affärsängelns tillskott av 

kapital någon inverkan på detta beslut och dess tidpunkt? 

 

7. Finns det ett skriftligt avtal som ligger/låg till grund för Er relation till 

affärsängeln? Om så är/var fallet vad innehåller/innehöll detta för viktiga 

punkter? Har/hade affärsängeln någon synpunkt gällande 

utdelningspolicyn? 

 

8. Har investeringsbeloppets storlek inverkat på den grad av influens som 

affärsängeln har fått i Ert företag? 

 

9. Hur stor procentuell avkastning krävde/gavs affärsängeln?  
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10. Vilken är/var affärsängelns viktigaste bakgrund, d.v.s. vad avser 

utbildning, tidigare entreprenörskap etc., för Er? 
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Bilaga – Intervjuunderlag, kompletterande frågor, Galenica AB 

 

 

1. Var det av vikt att affärsängeln skulle passa in i den nuvarande 

företagskulturen? Om så var fallet, varför och på vilket sätt? Har Ni 

uppfattat det som om affärsängeln har påverkat Er företagskultur? Kan 

detta i så fall bero på affärsängelns tidigare åtaganden i företag? 

 

2. Har/Hade affärsängeln någon åsikt rörande nuvarande och framtida 

relationer till företagets kundsegment? Anser/Ansåg affärsängeln att Ni 

inriktade Er på rätt kunder eller vill/ville affärsängeln ändra/utöka denna 

riktning? 

 

3. Är/Var affärsängeln delaktig i arbetet med utvecklandet av framtida 

övergripande strategier för företaget som helhet eller inom en viss 

avdelning/funktion? 

 

4. När etablerade Ni kontakten till affärsängeln? I vilken utvecklingsfas anser 

Ni att Ert företag befann sig vid denna tidpunkt? Varför ansåg Ni det vara 

lämpligt att just i denna fas etablera kontakten med affärsängeln?  

 

5. Har Ni stött på opålitliga investerare i Ert sökande efter kapital? Om så är 

fallet, hur har Ni uppmärksammat detta? Innehar Ni idag fullt förtroende 

för den affärsängel Ni arbetar med? 

 

6. När bildade Ni ett AB? Inträffade detta före eller efter att relationen till 

affärsängeln hade etablerats? Om efteråt; hade affärsängelns tillskott av 

kapital någon inverkan på detta beslut och dess tidpunkt? 

 

7. Finns det ett skriftligt avtal som ligger/låg till grund för Er relation till 

affärsängeln? Om så är/var fallet vad innehåller/innehöll detta för viktiga 

punkter? Har/hade affärsängeln någon synpunkt gällande 

utdelningspolicyn? 

 

8. Har investeringsbeloppets storlek inverkat på den grad av influens som 

affärsängeln har fått i Ert företag? 

 



FEK 591 
Affärsänglar – Värdefulla för företagen?                                                                              HT 2002  

 77 

9. Funderade Ni någonsin på att söka statligt stöd som kan erbjudas i ett 

företags tidiga faser?  

 

10. Hur stor procentuell avkastning krävde/gavs affärsängeln?  
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Bilaga – Intervjuunderlag, kompletterande frågor, Ludesi AB 

 

 

1. Var det av vikt att affärsängeln skulle passa in i den nuvarande 

företagskulturen? Om så var fallet, varför och på vilket sätt? Har Ni 

uppfattat det som om affärsängeln har påverkat Er företagskultur? Kan 

detta i så fall bero på affärsängelns tidigare åtaganden i företag? 

 

2. Har/Hade affärsängeln någon åsikt rörande nuvarande och framtida 

relationer till företagets kundsegment? Anser/Ansåg affärsängeln att Ni 

inriktade Er på rätt kunder eller vill/ville affärsängeln ändra/utöka denna 

riktning? 

 

3. Är/Var affärsängeln delaktig i arbetet med utvecklandet av framtida 

övergripande strategier för företaget som helhet eller inom en viss 

avdelning/funktion? 

 

4. När etablerade Ni kontakten till affärsängeln? I vilken utvecklingsfas anser 

Ni att Ert företag befann sig vid denna tidpunkt? Varför ansåg Ni det vara 

lämpligt att just i denna fas etablera kontakten med affärsängeln?  

 

5. När bildade Ni ett AB? Inträffade detta före eller efter att relationen till 

affärsängeln hade etablerats? Om efteråt; hade affärsängelns tillskott av 

kapital någon inverkan på detta beslut och dess tidpunkt? 

 

6. Finns det ett skriftligt avtal som ligger/låg till grund för Er relation till 

affärsängeln? Om så är/var fallet vad innehåller/innehöll detta för viktiga 

punkter? Har/hade affärsängeln någon synpunkt gällande 

utdelningspolicyn? 

 

7. Har investeringsbeloppets storlek inverkat på den grad av influens som 

affärsängeln har fått i Ert företag? 

 

8. Hur såg ni på andra alternativa investerargrupper, såsom exempelvis 

banker och venture capital-företag? Varför ansågs dessa inte vara det 

lämpligaste alternativet?  Funderade Ni någonsin på att söka statligt stöd 

som kan erbjudas i ett företags tidiga faser?  
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9. Hur stor procentuell avkastning krävde/gavs affärsängeln?  

 

10. Vilken är/var affärsängelns viktigaste bakgrund, d.v.s. vad avser 

utbildning, tidigare entreprenörskap etc., för Er? 

 

11. Har relationen till affärsängeln skapat några nya rutiner? Med detta menar 

vi exempelvis förändrade tillvägagångssätt, arbetssätt och/eller metoder i 

den dagliga verksamheten samt i de problematiska situationer som kräver 

en lösning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


