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SAMMANFATTNING 

Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och 
värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer 
 
Seminariedatum: 2017-06-02 
 
Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp 
 
Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa 
 
Handledare: Niklas Hallberg 
 
Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer. 
 
Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan             
affärsänglar och entreprenörer.  
 
Metod: Författarna genomförde en kvalitativ flerfallsstudie med en abduktiv ansats. Data           
samlades in via semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet bearbetades med kodning och          
analyserades genom pattern matching.  
 
Teoretiska perspektiv: För att förklara värde utgick studien från Value-Price-Cost          
(VPC)-ramverket (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen & Walker, 2003) samt Hallbergs (2017b)           
definition av värde. Vidare presenterades fyra källor till värdeskapande i affärsrelationer med            
grund i Relational View (RV) enligt Dyer och Singh (1998). Författarna utgick från             
Brandenburger och Stuarts (1996) två faktorer till värdeappropriering. Till dessa adderades           
fem faktorer som påverkar appropriering enligt Lavie (2006).  
 
Empiri: Empirin samlades in genom totalt åtta intervjuer, varav fyra med affärsänglar och             
fyra med entreprenörer vars verksamhet som affärsänglarna har investerat i. Frågorna i            
intervjuerna baserades på det teoretiska ramverket.  
 
Resultat: Studien visar på att affärsänglar och entreprenörer gemensamt skapar värde genom            
relationsspecifika investeringar, kunskapsutbyte, komplementära resurser samt effektiv       
styrning. Vidare resulterar studien i två ytterligare källor för värdeskapande i relationen, vilka             
är affärsängelns nätverk och självförverkligande. Studien visar även på att hur det skapade             
värdet sedan approprieras av parterna påverkas av kontraktsmässiga avtal, adderat värde,           
relativt opportunistiskt beteende samt relativ förhandlingsstyrka.  
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ABSTRACT 

Title: Angels and Entrepreneurs - A study on value creation and value appropriation in the               
relationship between business angels and entrepreneurs 
 
Seminar date: 2017-06-02 
 
Course: FEKH19, Bachelor Thesis, Business Administration, 15 University Credit Points          
(ECTS) 
 
Authors: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa 
 
Advisor: Niklas Hallberg 
 
Key words: Value creation, value appropriation, business angels, entrepreneurs.  
 
Purpose: This thesis’ aim was to examine how value is created and appropriated in the               
relationship between business angels and entrepreneurs.  
 
Methodology: The authors carried out a qualitative multi-case study with an abductive            
method. Data was collected through semi-structured interviews. The data material was           
processed through encoding and was analysed using pattern matching.  
 
Theoretical perspectives: To explain value, this study was based on the Value-Price-Cost            
(VPC) framework (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen & Walker, 2003) as well as Hallberg’s             
(2017b) definition of value. Furthermore, based on the Relational View (RV) according to             
Dyer & Singh (1998), four sources of value creation in business relationships was presented.              
The authors of the study used Brandenburger and Stuart’s (1996) two factors of value              
appropriation which was added to by five more factors, identified by Lavie (2006). 
 
Empirical foundation: The empirical data was collected through eight interviews in total,            
where four of them with business angels and the other four with entrepreneurs in whom the                
business angels have invested. The questions in the interviews were based on the theoretical              
framework.  
 
Conclusions: The study shows that the sources of value creation in the relationship between              
business angels and entrepreneurs are relation-specific assets, knowledge-sharing,        
complementary resources and effective governance. Further the study identifies two          
additional sources of value creation, the business angels´network and self-actualization. The           
study also shows that contractual agreements, added value, relative opportunistic behaviour           
and relative bargaining power are factors affecting value appropriation in the studied            
relationship.  
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INLEDNING  

Att skapa värde är ett företags främsta mål, vilket görs genom att höja det upplevda värdet för                 

kunden eller effektivisera företagets kostnader. Denna uppsats dyker ner i det ekosystem av             

affärsänglar och entreprenörer som finns idag, med fokus på hur värde genereras gemensamt             

och därefter fördelas mellan parterna i relationen. Årligen startas runt 70 000 nya företag bara               

i Sverige (Tillväxtanalys, 2017). Den stora digitaliseringen har bidragit till en kraftigt            

tilltagande framväxt av framförallt tech-startups (8till5, 2016). 2016 blev ett rekordår för            

investeringar i nystartade tech-bolag, då det beräknas ha investerats cirka femton miljarder            

kronor i sådana företag under året (Ström, 2016). Majoriteten av alla investeringar som             

gjordes i startups förra året kom från svenska privatpersoner (Ström, 2016). En viktig aktör är               

affärsänglar som investerar i bolag i tidiga skeden (Isaksson, 2006). De delar även som aktiva               

ägare med sig av erfarenheter och råd till entreprenören (Laufer, Svensson, Wennberg &             

Berglund, 2014). Tidigare forskning har framförallt kartlagt vilka aktiviteter affärsänglar          

utför för att skapa värde för entreprenören (Choi & Stack, 2005; Politis, 2008).  

Enligt Dyer och Singh (1998) kan parter i en affärsrelation kombinera sina resurser             

och kapabiliteter på ett unikt sätt, vilket leder till att relationen skapar ett högre värde jämfört                1

med hur mycket värde parterna hade skapat på egen hand. Författarna av denna studie ser ett                

gap i tidigare forskning och hur den menar att affärsängeln ensidigt skapar värde för              

entreprenören. Studien ämnar därmed att utveckla denna forskning genom att se relationen            

mellan affärsänglar och entreprenörer som en affärsrelation, där värde istället skapas genom            

ett samarbete mellan parterna.  

Det gemensamt skapade värdet fördelas, approprieras, mellan parterna i relationen          

(Brandenburger & Stuart, 1996). Ju högre värde som genereras mellan två parter, desto högre              

1 Hädanefter benämns interna resurser och kapabiliteter enbart interna resurser. 
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värde kan parterna appropriera (Tescari & Brito, 2016). Hur värdet fördelas i relationen             

mellan affärsänglar och entreprenörer är ett outforskat område, som författarna funnit intresse            

för. Studien syftar därmed till att stärka forskningen på relationen mellan affärsänglar och             

entreprenörer och undersöka hur värdeskapande sker i dyaden, samt att bidra med forskning             

kring hur värde approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. Detta mynnar            

ut i följande frågeställning:  

 

Hur skapas och approprieras värde i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer? 

 

För att kunna studera hur värde skapas i de undersökta relationerna kommer författarna             

studera hur det subjektiva värdet för kunden ökar, samt hur kostnaden för företaget sänks              

(Tirole, 1988; Hallberg 2017b). För att undersöka hur värde skapas utgår studien ifrån Dyer              

och Singhs (1998) fyra källor som leder till skapat värde i en affärsrelation. Vidare kommer               

värdeapproprieringen i fyra valda fallrelationer att analyseras med hjälp av de två respektive             

fem faktorer som påverkar appropriering enligt Brandenburger och Stuart (1996), samt Lavie            

(2006). Varje fallrelation består av en entreprenör och en affärsängel som investerat i             

entreprenörens bolag.  

Bygrave (2011: 49) definierar en entreprenör som någon som uppfattar en           

affärsmöjlighet och grundar ett bolag för att fånga den möjligheten. För att kunna skapa en               

organisation och utveckla sin idé till ett vinstdrivande och expanderande företag är            

entreprenören beroende av startkapital vilket också är en av de största utmaningarna i ett              

företags tillväxtfas. Förutom avsaknaden av finansiellt kapital råder det också ofta brist på             

kompetens från entreprenörens sida om hur man driver ett företag och det är i denna               

problematik som affärsänglar har nischat in sig (Isaksson, 2006). 
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Det kapital som investeras i nystartade företag kallas venture capital, som är en form              

av riskkapital och investeras i onoterade företag med hög tillväxtpotential (EVCA, 2007).            

Riskkapital innefattar det egna kapitalet vilket innebär att investerarna tar en hög risk då det               

är det kapital som först går förlorat vid konkurs i ett startup (Isaksson, 2010). Den höga                

risken kompenseras med en relativt hög förväntad avkastning (Isaksson, 2006). Venture           

capital anses kritiskt för de unga företagens överlevnad och har visat sig vara betydelsefullt              

för dess tillväxtpotential. Övergripande finns det formellt och informellt venture capital, där            

det formella investeras av venture capital-bolag och det informella av affärsänglar (Isaksson,            

2006). Innan en investering görs ingår affärsänglarna ett investeringsavtal och aktieägaravtal           

med entreprenören, vid mindre investeringar kombineras dessa till ett investeringsavtal          2

(Laufer et al., 2014). Investeringsavtalet behandlar de olika komponenterna för investeringen           

i samt villkoren för affärsängelns engagemang bolaget, däribland hur kapitalet betalas in,            

värdering och vilka andelar affärsängeln får. (Laufer et al., 2014). 

Affärsänglar är privatpersoner som investerar pengar i bolag som ännu inte är            

noterade då de befinner sig i ett tidigt skede, med andra ord startup-företag. Det som skiljer                

affärsänglar från venture capital-investerare är affärsänglarnas investeringar i tidiga skeden          

och att de investerar som privatpersoner. En stor del av affärsänglarna har någon gång själva               

drivit egna bolag som entreprenörer. Detta gör att de många gånger bidrar med mer än bara                

kapital, eftersom de samlat på sig relevant erfarenhet och därigenom kunskap, kompetens och             

kontakter att dela med sig av till entreprenörer. Det är när entreprenörens företag så              

småningom köps upp eller börsintroduceras som affärsängeln väntar sig att få tillbaka            

avkastning på sitt investerade kapital (Laufer et al., 2014).  

2 Investeringsavtal kommer vidare syftas till en kombination av investeringsavtal och aktieägaravtal. 
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Författarna ämnar med denna studie att utveckla tidigare forskning genom att           

undersöka hur värde skapas av affärsänglar och entreprenörer gemensamt i en relation, för att              

sedan utreda hur parterna i relationen delar på detta värde.  
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TEORI 

Följande teorikapitel ämnar att redogöra för de teoretiska aspekter studiens analys baseras på.             

För att definiera det i relationen skapade värdet som kommer studeras i denna uppsats inleds               

teorin med en genomgång av Value-Price-Cost(VPC)-ramverket. Vidare presenteras teorier         

och tidigare forskning kring hur värde skapas och även approprieras i affärsrelationer. Detta             

för att beskriva de olika faktorer som enligt tidigare undersökningar skapar och approprierar             

värde, för att kunna hur värde skapas och approprieras i relationen mellan affärsänglar och              

entreprenörer.  

 

Value-Price-Cost-ramverket 

VPC-ramverket förklarar hur värde skapas i en affärsrelation (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen            

& Walker, 2003). VPC består av tre begrepp: värde (V), pris (P) och kostnad (C). Värdet (V)                 

kan förklaras som den subjektivt upplevda nyttan av en vara eller tjänst hos en slutkonsument               

(Hallberg, 2017b). Studien kommer vidare att utgå ifrån denna definition av värde. Värdet             

(V) påverkar hur mycket slutkonsumtenten är villig att betala för varan eller tjänsten (Tirole,              

1988; Hoopes et al., 2003). Enligt Hoopes et al. (2003) avgör leverantören värdet (V) för               

konsumenten genom de resurser och kapabiliteter som finns i dess företag. Dessa resurser och              

kapabiliteter avgör även kostnaden (C) för leverantören där kostnaden (C) innebär vad det             

kostar att producera en vara eller tjänst. Priset (P) beror på förhandlingen mellan parterna i               

affärsrelationen (Tirole, 1988; Hoopes et al., 2003). För konsumenten uppstår ett värde när             

det upplevda värdet (V) på varan eller tjänsten är högre än priset, eftersom att konsumenten               

då upplever att den får ett överskott av värde (se figur 1). Därmed blir skillnaden mellan det                 

upplevda värdet (V) och priset (P) det värde som fångas av konsumenten (V-P) (se Figur 1).                
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Leverantören upplever ett överskott när priset (P) är högre än kostnaden (C) att producera              

varan eller tjänsten, vilket därmed innebär att leverantörens uppfångade värde är skillnaden            

mellan priset (P) och kostnaden (C), (P-C). Det totala värde som skapas i affärsrelationen är               

skillnaden mellan slutkonsumentens upplevda värde (V) för en vara eller tjänst och            

leverantörens kostnad (C) att producera (Hoopes et al., 2003; Tirole, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: VPC-modell (Tirole, 1988) 

 

Värdeskapande i affärsrelationer 

Tidigare forskning på värdeskapande och relationen mellan affärsänglar och entreprenörer          

tyder på att parterna, efter att investeringen har gjorts, har en aktiv relation, vilken ofta är                

präglad av förtroende (Politis, 2008; Connect, 2006). Det är främst vad affärsänglar gör för              

att skapa värde för entreprenörer som har det har forskats på tidigare. En del affärsänglar               

sitter med i styrelsen för entreprenörens bolag eller agerar som strategiska rådgivare samt             

mentorer för entreprenören (Choi & Stack, 2008; Politis, 2008). För att förbättra och skydda              

sina intressen i relationen kan affärsänglar även bidra med nätverk och kunskap som anses              

avgörande för företagets prestation och som entreprenören värdesätter högt (Choi & Stack,            

2008).  
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En affärsrelation innebär ett ömsesidigt engagemang av två parter och beskriver           

interaktionen mellan företag, organisationer och kunder med likartade värderingar (Ford,          

Gadde, Håkansson & Snehota, 2003). Relationen bildas när två parter samarbetar och skapar             

ett större mervärde relativt vad de hade kunnat skapa separat (Ertzgaard, 2004). Definitionen             

av en affärsrelation överensstämmer på så vis med relationen mellan affärsänglar och            

entreprenörer då de har en nära och aktiv relation som präglas av ömsesidigt samarbete och               

gemensamma mål. För att kunna undersöka hur värde skapas ömsesidigt i relationen mellan             

affärsänglar och entreprenörer och inte enbart hur affärsänglar skapar värde för entreprenörer,            

kommer studien utgå ifrån tidigare forskning om hur värde skapas i affärsrelationer.  

I teorin Relational View (RV) förklarar Dyer och Singh (1998) att företag som             

kombinerar interna resurser på ett unikt sätt i en relation kan skapa ett större värde (VC)                

gemensamt jämfört med det värde (VC) de hade skapat på egen hand. Detta kan grunda sig i                 

synergier och gemensamma ansträngningar som exempelvis leder till en acceleration av           

inlärningskurvan, produktutveckling, logistikförbättringar, information och     

kundservice-system, vilka ökar effektiviteten för båda parter (Dyer & Singh, 1998; Tescari &             

Brito, 2016; Miguel, Brito, Fernandes & Tescari, 2013). Dessa källor till värdeskapande            

kommer vidare förklaras nedan. 

Innan en relation inleds analyserar parterna varandras interna resurser för att avgöra             

ifall relationen bör påbörjas eller ej, samt att de påverkar valet att upprätthålla en pågående               

relation. De interna resurserna kan både vara greppbara och ogreppbara. Tanskanen och            

Aminoff (2015: 138) förklarar vidare att interna resurser kan vara: ekonomiska; bero på             

beteende och förtroende; bestå av en produktportfölj, rykte eller innovationskapacitet; samt           

en geografisk plats eller tillgång till nätverk. Så länge den ena parten ser att den andres                

interna resurser skapar fördelar kan det anses gynnsamt att fortsätta relationen (Tescari &             
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Brito, 2016). Det finns fyra källor som enligt Dyer och Singh (1998) kan leda till större                

skapat värde (VC) när ingående parter i en affärsrelation kombinerar sina resurser. Dessa fyra              

kommer att förklaras nedan för att vidare kunna studera hur värde skapas i relationer:  

 

1. Relationsspecifika investeringar  3

2. Relationens kunskapsutbyte   4

3. Komplementära resurser   5

4. Effektiv styrning   6

 

Relationsspecifika investeringar. Att anskaffa tillgångar som är anpassade för att en           

specifik relation ska skapa något unikt och därigenom skapa värde (VC), kallas att göra en               

relationsspecifik investering. Något som en relationsspecifik investering kan leda till är           

exempelvis ökad produktivitet i värdekedjan eller differentierade produkter som utmärker sig           

på marknaden (Dyer & Singh, 1998). Relationsspecifika investeringar gör det svårare för            

parter som ingått en relation att byta relationspartner, eftersom produktivitet eller effektivitet            

som den relationsspecifika investeringen skulle innebära, kommer att gå förlorad om parterna            

byter samarbetspartner (Dyer & Singh, 1998).Relationsspecifika investeringar är enligt Dyer          

och Singh (1998) uppdelat i tre typer: platsspecificitet , fysisk specificitet och           7 8

humanspecifika tillgångar . 9

Platsspecificitet innebär att man anpassar sig för att den specifika relationen ska bli             

mer effektiv och produktiv, genom att till exempel placera en lagerlokal nära en             

3 Svensk översättning på det engelska begreppet relation-specific assets baserat på Dyer & Singh (1998).  
4 Svensk översättning på det engelska begreppet interfirm knowledge-sharing routines baserat på Dyer & Singh (1998). 
5 Svensk översättning på det engelska begreppet complementary resources baserat på Dyer & Singh (1998). 
6 Svensk översättning på det engelska begreppet effective governance baserat på Dyer & Singh (1998).  
7 Svensk översättning på det engelska begreppet site specificity baserat på Dyer & Singh (1998).  
8 Svensk översättning på det engelska begreppet physical asset specificity baserat på Dyer & Singh (1998). 
9 Svensk översättning på det engelska begreppet human asset specificity baserat på Dyer & Singh (1998). 
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tillverkningslokal för att minska transport- och lagerkostnader (Besanko et al., 2013). Den            

fysiska specificiteten är de fysiska tillgångar som är anskaffade för en relationsspecifik            

transaktion (Besanko et al., 2013). Konkurrensfördelar som kan skapas genom fysisk           

specificitet är produktdifferentiering och förbättrad kvalitet. Ett exempel på en fysisk tillgång            

är en relationsanpassad maskin som behövs för att producera önskade produkter till den             

andre parten som effektiviserar tillverkningen (Dyer & Singh, 1998). Humanspecifika          

tillgångar syftar till den relationsspecifika kunskap, erfarenheter och information som en eller            

flera personer har samlat på sig under tiden som relationen funnits (Dyer & Singh, 1998).               

Upphör en relation sitter dessa personer på mycket kunskaper, erfarenheter och information            

som inte går att använda lika effektivt som i den ursprungliga relationen (Besanko et al.,               

2013).  

Relationens kunskapsutbyte. Genom att utveckla rutiner som främjar kunskapsutbyte         

mellan parterna i en relation kan samarbetspartners skapa stort värde (VC) (Dyer & Singh,              

1998). Tidigare forskning har visat att stora delar av företags innovation har spårats till              

kunders eller leverantörers förslag och idéer (Lavie, 2006). Lavie (2006) förklarar att            

utvecklat kunskapsutbyte mellan parter i en relation kan leda till mer innovation än om varje               

part arbetar med innovation själv. Kunskapen delas ofta in i två delar: den ena är vanlig                

företagsfakta, kunskap och symboler som är greppbara för externa parter att ta in och förstå.               

Den andra delen är mindre greppbar och innefattar dold kunskap, know-how, rutiner och             

information som är komplex och svårt att förstå sig på (Dyer & Singh, 1998). Dyer och Singh                 

(1998) menar även på att parternas upptagningsförmåga påverkar det skapade värdet i            10

relationen. Upptagningsförmåga syftar till ett företags förmåga att identifiera, samla på sig            

och applicera värdefull kunskap från en specifik samarbetspartner. Vanligen har relationer           

10 Svensk översättning på det engelska begreppet partner specific absorptive capacity baserat på Dyer & Singh (1998).  
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processer för hur kunskapsutbytet ska gå till och hur man identifierar och tar tillvara på               

värdefull kunskap och know-how som parterna delar med varandra (Dyer & Singh, 1998) 

Komplementära resurser. Dyer & Singh (1998) definierar komplementära resurser         

som sådana resurser som de enskilda parterna i en relation för samman och därigenom skapar               

ett unikt värde (VC) genom. Det är den unika kombinationen av båda företagens resurser som               

skapar ett större värde (VC) gemensamt än det värde (VC) som hade skapats separat av               

företagen med samma resurser. Dessa resurser är odelbara och inte möjliga att köpa på              11

marknaden, vilket skapar incitament för andra företag att ingå ett samarbete med anledning             

att komma åt resursen. Komplementära resurserna skapar synergier i ett samarbete mellan två             

företag. Det är dock viktigt att förstå att alla resurser i de samarbetande företagen inte är                

komplementära resurser (Dyer & Singh, 1998).  

Effektiv styrning. Det finns två huvudsakliga anledningar till att effektiv styrning kan            

bidra till ett skapat värde (VC) mellan två parter i en affärsrelation. Effektiv styrning kan               

både påverka transaktionskostnaderna, samt öka chanserna för att parterna ska engagera sig i             

relationen och vilja skapa maximalt värde (VC) tillsammans (Dyer & Singh, 1998).            

Transaktionskostnader definieras enligt Besanko et al. (2013: 508) som kostnader för att            

använda sig av marknaden, i form av exempelvis organiserande och verkställande av utbyten.

Effektiv styrning kan antingen utformas med hjälp av en tredje part, då denne till              

exempel är med och utformar kontrakt kring samarbetet, vilket säkerställer att båda parterna             

håller vad som avtalats. Detta sätt kallas tredjepartshandhavande . För att minska           12

transaktionskostnader kan effektiv styrning även utformas genom självverkställande kontrakt        

, vilket innebär att överenskommelser inte skrivs ned i kontrakt utan endast sker av de               13

11 Svensk översättning på det engelska begreppet indivisible baserat på Dyer och Singh (1998).  
12 Svensk översättning på det engelska begreppet third-party enforcement baserat på Dyer och Singh (1998).  
13 Svensk översättning på det engelska begreppet self-enforcement baserat på Dyer och Singh (1998).  
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ingående parterna i relationen. Självverkställande kontrakt beskrivs av Dyer och Singh (1998)            

som förtroende, rykte samt att aktörerna blir inbäddade i relationen. Inom självverkställande            

kontrakt talar författarna i sin tur om två typer av skydd. Det ena skyddet är formellt och det                  

uppstår genom investeringar och finansiering. Detta gör att det skapas ett band mellan             

aktörerna som minskar sannolikheten att de agerar opportunistiskt gentemot den andra.           

Informella skydd är å andra sidan sådana som förlitar sig mer på personligt förtroende i               

relationen och ett gott rykte (Dyer & Singh, 1998). De informella skydden i             

självverkställande kontrakt anses vara den styrning som skapar mest värde (VC) eftersom den             

saknar transaktionskostnader och skapar hög motivation för engagemang. Dock är informella           

skydd någonting som tar lång tid att utveckla samt att det är enkelt att utsättas för                

opportunism då man inte är skyddad av lagen (Dyer & Singh, 1998).  

De fyra presenterade källorna till värdeskapande i affärsrelationer leder till ett högre            

skapat värde (VC) då de antingen höjer det upplevda värdet (V) eller sänker kostnaden (C)               

(se figur 1). Detta genom att relationen exempelvis leder till kunskapsutbyte mellan parterna,             

vilket i slutändan ökar det upplevda värdet (V) på produkten eller tjänsten, då den blir mer                

differentierad. Samtidigt möjliggör relationen ett mer effektivt arbete vilket reducerar          

produktionskostnaderna (C). Värdet skapat i en affärsrelation blir därmed större och ett större             

värde kan bli fördelat mellan parterna. För att vidare kunna förstå hur det skapade värdet               

(VC) fördelas i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer kommer värdeappropriering          

presenteras. 

 

Värdeappropriering i affärsrelationer 

När värde har skapats i en relation fördelas det sedan upp mellan parterna. Värdeskapande              

(VC) och värdeappropriering kan exemplifieras vid att baka och dela upp en kaka, där              
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värdeskapandet (VC) handlar om hur stor kakan blir medan värdeapproprieringen kan liknas            

vid hur kakan delas upp mellan parterna (Tescari & Brito, 2016). Ju större del den ena parten                 

tar, desto mindre del får den andra (Tescari & Brito, 2016). Enligt VPC-ramverket skapas ett               

värde (VC), där priset (P) sedan avgör hur värdet approprieras mellan slutkonsumenten och             

leverantören (Tirole, 1988). Det denna studie ämnar att undersöka är däremot hur värde             

approprieras mellan affärsänglar och entreprenörer, vilket innebär att priset (P) ej kommer            

undersökas. Detta eftersom affärsänglarna och entreprenörerna ingår i en affärsrelation och           

studien kommer se dem som en gemensam leverantör.  

Enligt VPC-ramverket blir det skapade värdet (VC) kakan av värde, där V-P blir det              

överskott av värde slutkonsumenten fångar och P-C blir det överskott leverantören fångar.            

Studien kommer därmed undersöka hur överskottet P-C delas upp i relationen mellan            

affärsänglar och entreprenörer. Ju större kakan av värde (VC) är, desto större del värde kan               

alla parter appropriera. Detta innebär att om relationen skapar ett högre värde (VC) genom att               

antingen höja värdet (V) eller sänka kostnaden (C) ökar möjligheten att appropriera mer             

värde för affärsänglarna och entreprenörerna.  

För att i analysen kunna besvara delen i forskningsfrågan om hur värde approprieras i              

relationen mellan affärsänglar och entreprenörer följer en genomgång av de olika faktorer            

som enligt Brandenburger och Stuart (1996) och Lavie (2006) påverkar appropriering.           

Brandenburger och Stuart (1996) beskriver värdeappropriering som hur man delar upp det            

skapade värdet (VC) mellan parterna i en relation. För att appropriering ska vara möjlig enligt               

Brandenburger och Stuart (1996) krävs två delar: 

1. Adderat värde   14

2. Förhandlingsstyrka 

14 Svensk översättning på det engelska begreppet added value baserat på Brandenburger och Stuart (1996) 
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Adderat värde. Ett positivt adderat värde förklaras som det högre värde en aktörs vara              

eller tjänst tillför i jämförelse med övriga aktörers på samma nivå i den vertikala kedjan               

(Brandenburger & Stuart, 1996). En aktör kan aldrig appropriera mer värde än vad den själv               

har adderat (Brandenburger & Stuart, 1996; Hallberg, 2017a). Ju högre adderat värde            

parterna tillför i en affärsrelation, desto mer kan parterna appropriera.  

Förhandlingsstyrka. Förhandlingar är den andra faktorn som påverkar appropriering         

mellan parterna enligt Brandenburger och Stuart (1996). Varje parts förhandlingsstyrka          

påverkas av deras övertalningsförmåga, självförtroende och uthållighet i förhandling samt          

förmåga att bluffa (Hallberg, 2017a). Självförtroendet i förhandlingen kan till exempel           

påverkas av det antal aktörer som konkurrerar med varandra om att inleda en relation med en                

part (Hallberg, 2017b).  

Ytterligare forskning har gjorts kring vilka faktorer som kan påverka parternas           

förmåga att appropriera värdet i en relation, vilket möjliggör förståelsen i hur skapat värde              

(VC) approprieras i affärsrelationer och därmed studiens frågeställning. Enligt Lavie (2006:           

645-647) finns det fem olika faktorer som avgör approprieringen av värde i en relation:  

 

1. kontraktsmässiga avtal  15

2. relativ upptagningsförmåga  16

3. relativ skalbarhet  17

4. relativt opportunistiskt beteende   18

5. relativ förhandlingsstyrka  19

15 Svensk översättning på det engelska begreppet contractual agreement enligt Lavie (2006).  
16 Svensk översättning på det engelska begreppet relative absorptive capacity enligt Lavie (2006).  
17 Svensk översättning på det engelska begreppet relative scale and scope of resources enligt Lavie (2006).  
18 Svensk översättning på det engelska begreppet relative opportunistic behaviour enligt Lavie (2006).  
19 Svensk översättning på det engelska begreppet relative bargaining power enligt Lavie (2006).  
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Kontraktsmässiga avtal. Kontraktsmässiga avtal påverkar det approprierade värdet på         

så sätt att det kan specificera avkastningen för det gemensamt skapade värdet i relationen.              

Kontrakten skapar formella skydd i relationen och genom att parterna definierar de resurser             

de delar med sig av i samarbetet kan man hindra att någon av parterna approprierar fel mängd                 

(Lavie, 2006).  

Relativ upptagningsförmåga. Relativ upptagningsförmåga syftar till parternas       

förmåga att identifiera, ta till sig, utveckla och samla på sig extern kunskap som delas i                

relationen. Hur väl en part kan fånga upp denna kunskap beror på personligt präglade resurser              

, kunskap parten samlat på sig tidigare , samt heterogena kommunikationskanaler . Ju mer            20 21 22

kunskap man har förmågan att ta upp, desto mer värde approprierar man och detta bidrar till                

att bolaget presterar bättre (Lavie, 2006). Lavie (2006) syftar på att det värde som              

approprieras genom relativ upptagningsförmåga är i form av kunskap. Författarna i denna            

studie utgår ifrån en definition av värdeskapande enligt VPC-ramverket, vilket innebär att            

kunskap inte kan ses som ett värde som en del av det totala skapade värdet (VC).                

Upptagningsförmåga kommer därmed endast undersökas som en källa till värdeskapande          

(VC) genom att vara en del av kunskapsutbytet mellan parterna.  

Relativ skalbarhet. Genom att parterna tillhandahåller olika resurser som         

kompletterar varandra skapas incitament att ingå en affärsrelation för att kunna ta del av              

varandras resurser. Lavie (2006) påstår att relativ skalbarhet dels innebär att en part med färre               

resurser jämfört med den andra partens resurser, fångar större skapat värde (VC) relativt den              

andre parten. Det innebär även att ju mer lika parternas resurser är desto mindre kan de fånga                 

av det skapade värdet (VC) (Lavie, 2006). 

20 Svensk översättning på det engelska begreppet idiosyncratic resource stocks enligt Lavie (2006).  
21 Svensk översättning på det engelska begreppet path dependencies enligt Lavie (2006).  
22 Svensk översättning på det engelska begreppet heterogeneous communication channels enligt Lavie (2006).  
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Relativt opportunistiskt beteende. Lavie (2006) förklarar att opportunistiskt beteende         

hos en part kan innebära att man försöker fuska eller frångå det som är överenskommet i                

relationen, utnyttjar motparten på ett själviskt vis eller att man undviker att dela med sig av                

viktig information, vilket kan leda till att approprieringen gynnar den opportunistiske parten.            

För att undvika opportunism är förtroende och informella skydd nödvändiga (Lavie, 2006).  

Relativ förhandlingsstyrka. Precis som Brandenburger och Stuart (1996), så anser          

Lavie (2006) att den relativa förhandlingsstyrkan i relationen påverkar approprieringen.          

Studien kommer därmed använda faktorn förhandlingsstyrka, som definieras enligt         

Brandenburger och Stuart (1996) samt Hallberg (2017a).  
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Integrerat ramverk för analys  

Föregående teoriavsnitt kommer nedan sammanfattas i ett preliminärt ramverk för att           

möjliggöra kommande analys av relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. Ramverket          

ämnar att visualisera processen i hur affärsänglar och entreprenörer skapar och approprierar            

värde i relationen. Innan två parter inleder en relation analyserar de varandras interna resurser              

som de kommer att dela med sig av, för att se om samarbetet verkar gynnsamt. När parterna                 

valt att samarbeta slår de samman sina interna resurser och skapar värde gemensamt. Dyer &               

Singh (1998) identifierar fyra källor som kan skapa värde (VC) i affärsrelationer vilka             

kommer användas för att analysera hur affärsänglar och entreprenörer skapar värde i deras             

relation. Vidare finns det sammanfattat fem faktorer som påverkar parternas appropriering av            

det skapade värdet (VC) i affärsrelationer (Brandenburger & Stuart, 1996; Lavie, 2006).  

 
 

Figur 1. Integrerat ramverk för analys 
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METOD 

Följande metodavsnitt kommer beskriva det vetenskapliga tillvägagångssätt som ligger till          

grund för undersökningens utformning med syfte att svara på den ställda forskningsfrågan.            

Till att börja med beskrivs studiens forskningsdesign, vilken grundar sig i en kvalitativ             

flerfallstudie med en abduktiv ansats. Därefter beskrivs urvalet följt av en tabell över samtliga              

respondenter för att underlätta för läsarna i kommande analys. Den för studien valda             

intervjumetoden, semistrukturerade intervjuer, förklaras sedan och efter det beskrivs hur data           

har samlats in och analyserats. Avslutningsvis beskriver författarna på vilka sätt de tagit             

hänsyn till validitet, reliabilitet och replikerbarhet, för att någon annan ska kunna genomföra             

en likadan undersökning framöver.  

 

Forskningsdesign 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen             

mellan affärsänglar och entreprenörer. För att göra detta ansågs en kvalitativ flerfallsstudie            

adekvat för studien, då en sådan kan vara till stor hjälp för att förklara och besluta komplexa                 

sociala fenomen genom att belysa dem utifrån unika fall (Bryman & Bell, 2013: 84-86). 

Kvalitativ ansats. Att en kvalitativ undersökning valdes för studien innebär att den            

utgår ifrån ord hellre än numerisk data och har i de flesta fall ett induktivt förhållningssätt till                 

forskning och teori (Bryman & Bell, 2015: 392). Genom en kvalitativ undersökningsmetod            

var författarnas förhoppning att tillhandahålla relevant och intressant information från          

respondenterna som skulle kunna leda till ökad förståelse och en djupare inblick i hur              

relationerna ser på värdeskapande och värdeappropriering, i studiens valda fall.  

22 



 

 

Flerfallstudiedesign. Studien har använt sig av en flerfallstudie som innebär att flera            

fall undersöks. I denna studie undersöktes fyra relationer mellan affärsänglar och           

entreprenörer. Fallstudier ger möjlighet till att potentiellt skapa nya teorier eller utveckla            

befintliga (Eisenhardt, 1989). Fallstudier anses fördelaktiga när forskare ämnar att besvara en            

“hur-fråga” samt när det handlar om nutida händelser (Yin, 2009: 5-21). En flerfallstudie är              

motiverat då teoribyggande blir förbättrat eftersom resultaten framkommer som mer          

trovärdiga. Genom att undersöka flera fall får studien fler insikter och olika synsätt, vilka              

sedan kan jämföras mellan de olika fallen och därmed identifiera likheter och olikheter             

(Bryman & Bell, 2015: 74; Eisenhardt, 1989: 540). Hade författarna valt att endast utföra en               

fallstudie hade resultatet förvisso blivit djupare, men också smalare. Istället kunde författarna            

skapa en bredare förståelse för relationen mellan affärsänglar och entreprenörer och           

möjligtvis skapa en något mer generaliserbar slutsats än om en fallstudie hade valts (Bryman              

& Bell, 2013).  

Abduktiv ansats. Studien utformade ett preliminärt teoretiskt ramverk baserat på          

tidigare forskning och teorier. Utifrån de eventuella samband som kunde finnas vid analys,             

ville författarna jämföra det befintliga ramverket och samtidigt utveckla det genom att addera             

och/eller eliminera faktorer. Eftersom författarna i denna studie dels utgick från befintliga            

teorier och forskning samtidigt som studien försökte utveckla dessa teorier tillämpades en            

abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2015).  

Pattern matching. Författarna valde att tillämpa en metod som kallas pattern           

matching, i analys av den empiriska datan, vilket enligt Yin (2009) är den mest lämpade               

metoden att använda vid fallstudier. Pattern matching innebär att studien i analysen jämför ett              

empiriskt mönster ställt mot ett teoretiskt antaget mönster. Urskiljer sig mönstren kommer            

analysen även identifiera och förklara skillnaderna mellan det empiriska och teoretiska           
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mönstret (Yin, 2009). Ett preliminärt teoretiskt ramverk utformades baserat på tidigare           

forskning och teorier, vilket kan ses som ett teoretiskt mönster. I analysen jämfördes den              

insamlade datan med det preliminära teoretiska ramverket som är presenterat i tidigare            

avsnitt. Genom pattern matching kunde författarna vidareutveckla det preliminära ramverket          

till ett slutgiltigt ramverk.  

Urval. I studien användes en kombination av ett målstyrt urval och snöbollsurval.            

Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval där ett mindre antal respondenter väljs ut och              

kontaktas för att sedan leda fram till ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2013:             

206-207). Ett målstyrt urval har enligt Bryman och Bell (2013) som syfte att på ett strategiskt                

sätt välja ut fall eller personer som är relevanta för forskningsfrågan. Författarna valde att              

rikta in sig specifikt på relationen mellan affärsänglar och entreprenörer där entreprenörernas            

företag är verksamt inom teknologibranschen. Anledningen till detta är att denna bransch är             

framträdande inom startup-företag idag. Författarna skapade en kontakt på Connect i Lund,            

en ideell organisation som matchar entreprenörer med näringslivet. Därigenom kopplades          

författarna samman med den första affärsängeln. Vidare kunde författarna via olika forum för             

affärsänglar hitta kontaktuppgifter till andra affärsänglar. Det var affärsänglarna som i sin tur             

skickade författarna vidare till entreprenörer som affärsänglarna har eller har haft en relation             

med. Författarna hade ett par krav som togs fram för att få tag i de deltagare som var mest                   

relevanta för studien. Kraven som ställdes var:  

- Både affärsängel och entreprenör i relationen ska prata engelska eller svenska. 

- Relationen mellan affärsängeln och entreprenören ska ha pågått i minst ett år,            

alternativt länge nog för att båda parter i relationen ska ha upplevt att relationen              

genererat någon form av värde för vardera part.  
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Hälften av intervjuerna hölls med affärsänglar som hade gjort en investering i de             

specifika entreprenörerna, vilka utgjorde andra hälften av intervjuerna. Att bägge parter           

valdes att intervjuas var för att få ett bredare perspektiv på forskningsfrågan och den relation               

som studien undersökte. Varje intervju beräknades vara en timme lång. Detta anses vara en              

rimlig tid för författarna att hinna ställa de frågor som behövde ställas för att få svar på                 

forskningsfrågan. Författarnas mål var samtidigt att de tillfrågade skulle känna att de var             

villiga att lägga ner tid på studien, vilket kändes störst sannolikt med maximalt en timme               

långa intervjuer. I efterhand var en timmes intervjuer en relativt god uppskattning. Författarna             

fann tillräckligt många respondenter som var villiga att delta i intervjuerna, däremot tog några              

av intervjuerna längre tid än beräknat. En av de svarande hade endast tid för en intervju på                 

femton minuter vilket påverkade djupet av undersökningen i den relationen.  

En risk med att låta affärsänglarna lotsa vidare författarna till entreprenörerna är att             

studien kan ge en missvisande bild av verkligheten, eftersom att affärsängeln möjligtvis helst             

väljer en entreprenörer som affärsängeln har en god relation med. Detta kan leda till att ett                

mindre generaliserbart perspektiv presenteras, samtidigt menar Bryman och Bell (2013) att           

kvalitativa studier används för att utveckla teorier och inte testa teorier. Det blir därmed              

lämpligt med den kvalitativa urvalsstrategi som valdes.  

Med hänsyn till respondenternas önskemål framställdes insamlad data anonymt, det          

vill säga utan riktiga namn på varken personer eller företag. Parterna var däremot medvetna              

om och accepterade att båda sidor av relationen intervjuades. Eftersom studien behandlar en             

relation upplevdes det fördelaktigt även för studien i sig att använda anonymitet i             

framställandet av den insamlade datan, då detta enligt Bryman och Bell (2005) leder till att               

respondenterna bidrar till en mer öppen och ärlig diskussion. För att undvika eventuella             

misstag med anonymiteten i studien valdes olika kodnamn för de åtta ingående aktörerna,             
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vilka visas nedan i tabellen. Kodnamnen valdes avsiktligen för att reflektera           

könsfördelningen på de ingående respondenterna. Författarna valde även att utelämna namn           

på de berörda bolagen och affärsnätverken.  
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Semistrukturerade intervjuer  

Författarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Totalt åtta semistrukturerade         

intervjuer genomfördes: fyra med affärsänglar och fyra med entreprenörer. En fördel med en             

semistrukturerad intervju är att man genom att hålla intervjun öppen och flexibel kan få nyttig               

information som man möjligtvis inte får om man har krav på exakt vilka frågor som ska                

besvaras (Bryman & Bell, 2015). Utan de alltför styrande frågorna fick respondenterna större             

utrymme att vidareutveckla sina svar, exempelvis när de skulle beskriva vilka värdeskapande            

aktiviteter de gör för varandra.  

För att i viss mån leda intervjun och hålla den inom ramen för det valda studieområdet                

skapades och användes en intervjuguide, som fungerade som en vägledning i intervjun så att              

de områden som berörde uppsatsens forskningsfråga täcktes (se bilaga 1 och 2). De punkter              

och frågor som intervjuguiden innehöll delades upp i olika teman/ämnen som kunde            

användas för att behålla rätt fokus i intervjun. Det fanns ingen speciell ordning eller              

prioritering bland de teman/ämnen som stod i intervjuguiden och spontana frågor som dök             

upp under intervjun fick lov att ställas. Bryman och Bell (2015) har beskrivit en mängd               

punkter värda att tänka på vid skapandet av intervjuguiden. De punkter som fanns i åtanke               

vid skapandet av intervjuguiden var: att använda ett enkelt och lättförståeligt språk i             

frågeställningarna, att formulera frågor som hjälper författarna att få svar på forskningsfrågan            

utan att samtidigt specificera frågorna för mycket, samt att inte ställa ledande frågor (Bryman              

& Bell, 2015).  

Eftersom att fokus i studien var att skapa en djup förståelse för forskningsfrågan             

önskades en intervju med rikliga och detaljerade svar från respondenterna som redogjorde för             

hur relationen upplevs, om det fanns några samband eller beteenden som berörde            

forskningsfrågan eller om det fanns andra betydande faktorer som påverkade          
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forskningsfrågan. Eftersom detta stämde bra överens med syftet med kvalitativa intervjuer,           

var valet att genomföra kvalitativa intervjuer motiverat (Bryman & Bell, 2015).  

Den semistrukturerade intervjutekniken är effektiv eftersom respondenten har en         

möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och tolkningar av frågorna, samtidigt som författarna             

på ett smidigt sätt kan ställa följdfrågor. Dock kan detta även vara en nackdel eftersom det                

finns en risk för att respondenten misstolkar frågorna och ger missvisande svar (Bryman &              

Bell, 2015). För att undvika eventuella missar i viktig information som sades på intervjuerna              

spelades intervjuerna in, med respondenternas godkännande. Kritik som har riktats mot           

kvalitativa studier är att upprepningen av det som sagts under intervjun kan bli missvisande              

och det finns risk för att den inte blir helt sann. För att undvika dessa problem som har                  

kritiserats har minst två av författarna medverkat vid intervjuerna. Materialet spelades även            

in, vilket enligt Bryman och Bell (2013) gör studien mer trovärdig, möjliggör en detaljerad              

analys och minskar risken för att intervjuerna upprepas missvisande eller fel. 

 

Datainsamling 

Från början var studiens plan att undersöka venture capital-bolag som investerar i            

tillväxtföretag. Författarna fick bra kontakt med Almi Invest på Ideon och började undersöka             

deras relation med entreprenörer. Efter fyra genomförda intervjuer med både entreprenörer           

och investment managers på Almi Invest, insåg författarna att studien inte gav något djup i               23

forskningsfrågan. Under tiden hade författarna inlett en konversation med en kontakt på            

Connect i Lund som kunde introducera författarna till en första affärsängel. Intresset för             

relationen mellan affärsänglar och entreprenörer blev stort efter den första intervjun, varpå            

23 Person som har hand om investeringar på uppdrag av en finansiell institution, enligt den intervjuade personen själv.  
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författarna valde att lägga ner arbetet kring venture capital-bolag och istället fokusera studien             

på relationen mellan affärsänglar och entreprenörer.  

Första kontakt med de intressanta och lämpliga affärsänglarna för undersökningen           

gjordes via mail. Här var författarna väl medvetna om att bortfall kunde förekomma.             

Författarna fick många nekande svar från affärsänglar som inte kunde delta på grund av              

tidsbrist. De affärsänglar som var intresserade av att delta hade författarna ytterligare            

mailkontakt med för att klargöra syftet med undersökningen samt förklara vad som            

förväntades av dem. De affärsänglar som fortfarande verkade lämpliga för undersökningen,           

bokade författarna in tid för intervju med (se tabell 1).  

Att hålla intervjuerna i verkliga livet var något författarna önskade göra med alla             

respondenter men på grund av geografiska skäl samt tidsbrist hos respondenterna var detta ej              

möjligt, vilket ledde till att sex av åtta intervjuer hölls per telefon och skype. Telefon- och                

skype-intervjuerna bidrog till mer flexibilitet i att genomföra intervjuerna när de behövde            

bokas om på respondenternas begäran. Problem med telefon- och skype-intervjuer är att det             

inte går att tolka kroppsspråk samt att tekniska svårigheter kan uppkomma, vilket hade             

kunnat begränsa författarna i undersökningen. Efter utvärdering ansågs de två          

intervjuteknikerna likvärdiga i resultat. Under intervjuerna ställdes frågorna av en av           

författarna till uppsatsen, medan en andra författare kunde addera frågor vid behov, samt föra              

anteckningar. Författarna försökte hålla en god balans så att de varken pratade för mycket              

eller för lite och att de klargjorde tydligt för respondenterna att deras svar hanterades              

förtroligt, vilka är några viktiga punkter att tänka på under en intervju enligt Bryman och Bell                

(2015).  
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Dataanalys 

För att kunna analysera datamaterialet transkriberade och kodade författarna det insamlade           

materialet med utgångspunkt i det preliminära ramverket (se figur 2). Första steget i             

kodningen gick ut på att författarna granskade och sorterade ut all relevant data i respektive               

fallrelation. En viktig del att ta hänsyn till när man kodar enligt Bryman & Bell (2013: 589),                 

är att ha en viss distans till kodningen och att inte likställa det med analysen. Detta hade                 

författarna i åtanke under analysprocessens gång. Därefter kategoriserades datan utefter          

värdeskapande och värdeappropriering, vilka färgkodades inom varje fallrelation. Det sista          

steget i kodningen var att ytterligare bryta ned datan i återkommande teman för att              

kategorisera datan för fallen gemensamt, utefter studiens valda teori. Vidare jämfördes den            

kodade datan med det preliminära teoretiska ramverket genom metoden pattern matching.           

Grundat i studiens abduktiva ansats lämnades utrymme för potentiell revidering av det            

preliminära ramverket. Genom analysarbetet identifierades nya teman i den insamlade datan           

och det teoretiska ramverket reviderades utefter iakttagelserna (se figur 3).  

 

Validitet  

Validitet kan förklaras som förmågan att mäta det man avser att mäta. För att uppnå hög inre                 

validitet bör teorin stämma överens med empirin (Svenning, 2003). Författarna valde           

noggrant ut väldefinierade och etablerade begrepp från tidigare studier att använda i denna             

uppsats, vilket kunde anses höja studiens validitet. Eftersom att teorin ska gå hand i hand med                

empirin hade författarna också kontinuerlig uppföljning och diskussion om själva syftet med            

studien, begreppens innebörd och forskningsfrågan för att behålla fokus på det som valts att              

undersökas. En viktig del i författarnas samarbete var att ständigt ifrågasätta och granska             

arbetet kritiskt och samtidigt vara öppna för att diskutera olika perspektiv på            
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forskningsfrågan, då detta enligt Bryman och Bell (2015) skapar validitet. Det handlar även             

om att intervjua rätt urval och att man samlar in tillräckligt mycket information för att täcka                

forskningsfrågan (Svenning, 2003). Därför har författarna också varit noggranna vid          

framtagandet av intervjuguiden och lagt stort fokus på att hitta lämpliga affärsänglar och             

entreprenörer att intervjua. Eftersom att författarna intervjuade en person som var           

engelsktalande refererar empirin till engelska citat. För att inte misstolka eller översätta dessa             

ord eller meningar fel har författarna valt att låta denna persons transkribering och empiri              

vara på engelska. Eftersom att de undersökta bolagen är i en tillväxtfas och inte har hunnit                

skapa någon vinst ännu, var värdeskapandet (VC) svårt att undersöka eftersom att det             

ekonomiska värdet inte är realiserat ännu (om det ens kommer finnas något värde att              

realisera). Detta begränsade författarna i hur analysens upplägg skulle se ut, då tanken från              

början var att analysera de ekonomiska värden som skapades i relationen.  

 

Reliabilitet och replikerbarhet 

Bryman och Bell (2015) påstår att det kan vara svårt att uppnå replikerbarhet i en kvalitativ                

undersökning, eftersom att det är sociala miljöer som diskuteras (Bryman & Bell, 2015). För              

att höja tillförlitligheten skrev författarna en detaljerad beskrivning av metoden och studiens            

tillvägagångssätt och skapade en intervjuguide. För att öka tillförlitligheten har författarna           

också använt tydliga definitioner av de begrepp som ingår i undersökningen då detta stärker              

reliabiliteten och replikerbarheten enligt Svenning (2003). Intervjuerna har spelats in för att            

undvika bortfall av information och för att transkriberingen ska vara helt sann. Att författarna              

var kritiska och vågade ifrågasätta metoden, samtidigt som de var öppna för alternativa             

metoder, är en viktig del för att höja replikerbarheten enligt Bryman och Bell (2015).              

Författarna är även medvetna om att det kan vara svårt att få samma resultat från en kvalitativ                 
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intervju eftersom att resultatet beror på vad de specifika personerna som tillfrågas svarar och              

resultatet därför kan ändras beroende på vem man har möjlighet att intervjua.  

Respondenternas svar kan ha färgats av moraliskt historieberättande , som innebär          24

att de genom ett romantiserande vis få relationerna att verka bättre än vad de egentligen är                

(Alvesson, 2003). Författarna ställde sig därför kritiska i genomgången av empirin för att             

försöka skilja på det genuina och det romantiserade i största möjliga mån. Hade författarna              

kunnat samla mer ekonomisk fakta från bolaget hade det kunnat vara ett sätt att kritiskt               

granska datamaterialet genom att testa om de ekonomiska variablerna korrelerade i någon            

mån med respondenternas svar. I tre av fyra fallrelationerna upplevde författarna en svårighet             

i att få fram negativa aspekter av relationerna. Allan och Elias, med sitt avslutade samarbete,               

var den relation där det framgick som tydligast var de tyckte att relationen hade sviktat vilket                

gav studien en annorlunda syn på relationen mellan affärsängeln och entreprenören. Ur            

studien kunde inte ett resultat på mängden skapat värde (VC) tydas, då all information              

nödvändig för att få fram detta inte kunde uppnås genom undersökningen. Därav kunde             

författarna inte avgöra om en förskönad bild av relationen gavs eller ej, eftersom det endast               

gick att anta att värde hade skapats men några bevis på om det faktiskt gjorde det fanns ej. 

 

 

 

 

24 Svensk översättning på det engelska begreppet moral storytelling baserat på Alvesson (2003).  
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AFFÄRSÄNGLAR OCH ENTREPRENÖRER 

I detta avsnitt kommer författarna presentera insamlad data relevant för att besvara hur värde              

skapas och approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. Denna del           

kommer i en senare analys att jämföras med det preliminära ramverk som författarna har              

utformat baserat på tidigare forskning. Genomgång kommer nedan göras av de fyra            

fallrelationerna separat, för att ge läsaren en tydlig bild av vad författarna såg i de undersökta                

relationerna var för sig. I arbetet att undersöka frågeställningen presenteras resultat från            

vardera fallrelation utefter de centrala områdena värdeskapande och värdeappropriering i          

relaitonen.  

 

Erik & Anders 

Värdeskapande i relationen 

Anders beskriver sin insats som affärsängel som att han hjälper entreprenörer i tidiga skeden              

att bygga bolag genom att bidra med kompetens, nätverk och kapital. Anders värdesätter en              

entreprenörs ambition att bygga världens bästa bolag, att ha en stark tro på det man gör och                 

att man vill nå framgång relativt snabbt. I det tidiga stadiet investerar han framförallt i               

personen. Erik, den entreprenör vars bolag Anders investerat i, menar likt Anders att det till               

stor del handlar om personen och förtroendet för affärsängeln, då han byggde beslutet på              

“both the friendship and that I therefore trusted his heart”. 

Erik värdesätter bland annat Anders erfarenhet inom branschen och att han har startat              

liknande bolag själv. Anders förklarar hur han guidar entreprenörer likt en förälder guidar en              

tonåring: “jag kan inte berätta för dig vad du ska göra men jag kan berätta för dig vad du                   

inte ska göra.”. Erik berättar att Anders historier ger inspiration till hur han kan lösa problem.                
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Han fortsätter förklara värdet i det: “Yeah, avoiding common pitfalls [...] So it’s like              

surrounding yourself with the right people is the main value”. Vidare uppskattar Erik att              

Anders från början trodde på bolaget, eftersom man annars är relativt ensam i det tidiga               

stadiet. Erik förklarar hur Anders som affärsängel har stort fokus på den mänskliga faktorn:              

“so the unique thing about Anders is really his focus on person”. Erik beskriver att Anders                

coachar teamet i hur de bör organisera sig och öka teamkänslan. Anders agerar också som en                

slags psykiatriker, en person Erik alltid kan ringa, vare sig det är något kring företaget eller                

personliga problem. Ett problem Anders däremot upplever i relationen är att Erik saknar             

fokus i det han gör: “Eriks styrka är ju liksom att hans vision, idéer sticker iväg, men                 

baksidan är fokus.”. Problemet är svårlöst då Anders dessutom själv är en visionär och              

känner att de saknar förmågan att upprätta konkreta planer för hur deras visioner ska uppnås.               

Anders breda nätverk har enligt Erik varit hjälpsamt vid många tillfällen. Han har fått många               

nya kontakter samt investerare genom Anders och han pekar ut nätverket som den andra av               

Anders unika resurser: “...how flipping connected he is, like he knows everybody.”. Anders             

bidrar med sitt nätverk genom att prata med alla som kan ha ett intresse eller åsikt kring                 

företaget och gör också sin egen research om vad som skulle vara bra för Erik. Erik är                 

medveten om att eftersom Anders har investerat i bolaget kan det sätta en stämpel på bolaget,                

både till dess fördel och till dess nackdel. Erik förklarar att då Anders är välkänd i                

startup-världen, vet andra investerare vilka styrkor respektive svagheter bolag som Anders           

investerar i vanligen har.  

Värdeskapande för Anders är att investeringen innebär “en ren, intellektuell          

stimulans. Jag är ju väldigt intresserad av att lära mig”, samt att få umgås med människor                

som brinner för saker, som Erik. Anders vill framförallt “se idéer och företag förändra              
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världen”. Erik tror även att det finns ett värde för Anders i att Eriks produkt löser olika                 

problem som Anders stöter på med sitt affärsängelnätverk.  

Erik uppdaterar sina investerare var tredje eller fjärde vecka för att berätta vad som              

händer i bolaget och vad investerarna kan hjälpa till med. Relationen med Anders har              

däremot inneburit ytterligare kontakt, eftersom att de jobbar i samma byggnad. Denna            

byggnad är en hub för tech-startups som Anders själv har startat. Erik flyttade dit för att                25

komma närmare Anders och klustret av andra företag och entreprenörer har sedan dess blivit              

mycket värdefullt för honom. Erik berättar att den har fungerat som en mötesplats för att lära                

känna nya människor på och varit gynnsam för bolaget vid rekrytering samt att det finns               

mycket teknisk expertis i byggnaden att dra fördel av. Utöver arbetsplatsen har Anders och              

Erik blivit vänner på ett personligt plan och det är inte ovanligt att Erik umgås med Anders                 

familj utanför jobbet. Han berättar att det är få saker han inte delar med Anders.  

 

Värdeappropriering i relationen 

Total investerat kapital i Eriks bolag är 1,2 miljoner kr. Anders gick in med 250 000 kr vid                  

investeringen, vilket är en stor del av totalt investerat kapital, men anses relativt lågt inom               

investerarvärlden. Erik känner snarare att de fick Anders att betala en summa för att officiellt               

göra honom till deras rådgivare. Han berättar att det självklart är trevligt med lite pengar in i                 

företaget men att ha en person som är mentalt investerad är mycket viktigare. Om Anders inte                

hade gett upp lite pengar för dem hade han inte varit lika engagerad.  

Eftersom Eriks företag inte drar in några pengar idag känner Erik att: “Monetary             

wise, we’re probably the worst company for him because we’re definitely not creating any              

25 En mötesplats och arbetsyta skapad för att föra samman personer med ett fokus på entreprenörskap på ett eller annat vis.                     
En heterogen skara av människor föredras för att möjliggöra en kombination av idéer och arbetssätt för att på så vis resultera                     
i unika och genomförbara innovationer (Toivonen & Friedirici, 2o15).  
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money for him at the moment.”. Erik tror däremot att det kan finnas ett värde för Anders i att                   

det är roligt att investera i företaget och berättar: “I think you know, excitement and that it’s                 

fun what we’re, even if we did fail I would say we had the best time failing.”. Vidare bidrar                   

Erik med värde genom att företaget stöter på nya situationer som ger erfarenheter vilka kan               

vara relevanta för Anders i en annan investering.  

Anders berättar att investeringarna i startups är relativt standardiserade. När han           

investerade i Eriks företag användes konvertibler vilket innebär att han inte äger några             26

andelar i företaget utan istället har olika fördelar vid en framtida investeringsrunda. En av              

fördelarna är att Anders kommer att få en 20 procent rabatt på aktierna vid nästa nyemission,                

vid vilka företag tar in nytt kapital från investerare. När de skrev avtalet kring konvertiblerna               

användes en standardmall som många andra startups använder idag. Erik berättar att det tog              

ungefär en eftermiddag att diskutera kring de summor som skulle bestämmas samt vad som              

skulle ske vid senare investerarrundor. Under diskussionen gav Anders feedback på vilken            

procent som skulle gälla och Erik förlitade sig till Anders kunskap: “He has a lot experience                

through all of his investments and what they did. I would’ve had no idea”. Erik förklarar att                 

han även har förtroende för Anders i andra situationer, där han inte alltid har haft samma                

åsikt: “there might be things where you don’t agree with him on or you think I want to do this                    

differently but you know that whatever he says or does comes from a good.”.  

 

 

 

 

26 En konvertibel är en skuldförbindelse som ges ut av ett aktiebolag mot betalning och och ger innehavaren en rätt eller                     
skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget (konvertering). Vid användning av konvertibler i en                   
investering görs ingen värdering av bolaget. (Bolagsverket, 2017). 
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Elsa & Adam 

Värdeskapande i relationen 

Adam har som affärsängel mycket erfarenhet av hur man startar och driver tekniska bolag              

och kan delge entreprenören Elsa kunskap och vägledning i dagliga aktiviteter. Adam är             

operativt skicklig och kallar sig själv “tråkängeln”, med syfte på att han hjälper bolaget med               

saker andra och ibland även han själv kan uppfatta som mindre kul, såsom specifika juridiska               

frågor gällande avtal, optioner och formalia. Elsa anser att Adam är en realist som ibland kan                

begränsa bolaget, genom att ifrågasätta idéer han inte tycker verkar genomförbara, vilket kan             

vara både till bolagets för- och nackdel. Avtalen som skrivits för deras affärsrelation är              

strikta. 

Adam minns hur det som entreprenör känns “när allt håller på att gå åt skogen” och                

kan därför bidra med mental coaching. Genom att Adam fungerar som ett bollplank             

uppmärksammar han Elsa om sådant hon inte funderat över. Adam uppskattar hur hon tar              

hans input och “marinerar” den genom att utveckla och förbättra det han har att komma               

med. Elsa förklarar vidare att “ibland så lyssnar vi och sen så gör vi ändå som vi har tänkt                   

från början” vilket hon påpekar att Adam förmodligen ser som frustrerande. Bolaget springer             

på många problem längs vägen där Adam kan ta till sig ny kunskap om hur problemlösningen                

går till, vilket han sedan kan använda på andra bolag. Utöver lärandet värdesätter han hög               

omsättning.  

Hur mycket kontakt de har beror mestadels på Elsas behov. När hon behövt mycket              

hjälp har de i perioder hörts varje dag. Annars uppdaterar Elsa sina investerare via mail en till                 

två gånger i månaden. Elsa delar all information med Adam då hon ser att “investerare är en                 

del av the inner circle.”. Elsa drar nytta av Adams nätverk samt det affärsängelnätverk han               

ingår i, vilket han anser vara ett mervärde hos honom som affärsängel. Detta genom att han                
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framförallt kan introducera henne för investerare och seniora entreprenörer. Han hjälper           

henne också att komma i kontakt med ett ekosystem av andra tekniska startups samt att han                

ibland fungerar som en ambassadör med “tentakler utåt”. Detsamma gäller enligt Adam, då             

Elsa kan introducera honom för nya entreprenörer som “inte har dykt upp på min radar.”. 

Värdefullt för Elsa är den trovärdighet och det rykte hon får av att associeras med               

Adam. Även tvärtom är hon gynnsam för hans rykte, tack vare att bolaget har              

uppmärksammats i media. För Elsas del har det inte inneburit några uppoffringar att ha Adam               

som investerare, då han vill att bolaget ska agera relativt fritt. Adam ville investera i bolaget                

eftersom han klaffade med Elsa personligen och uppskattade hennes ambition och höga            

potential, samt bolagets “extremt spännande idé”. Däremot säger Adam att: “De täckte alla             

mina kryssrutor förutom att de inte kunde bevisa att det verkligen funkade”. Han upplevde en               

hög risk med bolaget och han vet, än idag, inte om det finns ett värde i affärsidén. 

 

Värdeappropriering i relationen 

Investeringsavtalet i relationen är baserat på standardiserade avtal som Adam har skapat en             

hemsida för, samt öppen dialog dem emellan. Elsa beskriver värderingprocessen som en            

förhandling där Adam ansåg att en standardvärdering låg på åtta till tio miljoner SEK medan               

en annan affärsängel såg bolaget vara värt tio till tolv miljoner SEK. Då föreslog Elsa: “okej                

men ska vi säga tio då?” och där var förhandlingen över. Elsa ser bolaget som en                

lärandeprocess och för henne var det inte så viktigt hur det monetära värdet skulle delas upp.  

I investeringsrundan var Adam en av tio investerare som gick in med 273 000 SEK               

var. Han fick därigenom en ägarandel på 2,7 procent, av bolaget som var värderat till 10                

miljoner SEK, vilket efter utspädning har blivit närmare två procent. Elsa träffade många             

investerare eftersom hon upplever det mindre riskfyllt när investerarna äger mindre delar,            
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samtidigt som hon ser större möjligheter till lärande. Adam visste om att det fanns              

konkurrens men upplevde det aldrig svårt för honom att få en plats i första investerarrundan.               

När Elsa letade investerare var hon stressad då hon skulle behöva söka andra jobb om bolaget                

inte snabbt fick in pengar. Hon var från start ärlig mot Adam med att hon inte hade så mycket                   

pengar att röra sig med. Eftersom Adam kände Elsa innan investeringen var aktuell agerade              

han i förhandlingen enligt honom själv som “rådgivare till hur de skulle göra samtidigt som               

jag också själv skulle vara på investerarsidan”, vilket han förklarar som ovanligt.  

Adam säger sig ha ett stort förtroende för Elsa och tror inte hon kommer agera               

opportunistiskt. Han berättar å andra sidan att han inte fullt ut är involverad i företaget och                

menar att Elsa mestadels lyfter upp de problem som hon vill ha hans åsikt om. Adam berättar                 

att han ser att opportunism också kan vara något positivt, då han menar på att entreprenörer                

bör “hoppa på de tåg som gynnar bolaget”. Inte heller är Elsa orolig för att Adam ska agera                  

opportunistiskt gentemot henne. Slutligen skiljer sig deras tankar om framtiden åt där Adam             

helst ser att bolaget börsnoteras, då det gynnar investeraren, medan Elsa framförallt tänker sig              

en bra deal i ett uppköp.  

 

Elias & Allan 

Värdeskapande i relationen 

Finansiellt sett har Allans investerade kapital uppskattningsvis ökat fyra gånger enligt den            

senaste värderingen, ett värde som däremot inte realiserats ännu. Det finansiella värdet            

kompletteras med en mängd mjuka värden. Han finner ett värde i att ha fått en bättre inblick                 

i, den för honom, “nya värld” som Företag Z verkar i. Denna branschkunskap och know-how               

har Allan kunnat dra nytta av i arbetet med andra entreprenörer han investerar i. Han menar                

att “det är ju det som är det fantastiska med den här rollen, man blir ju bättre hela tiden på                    
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det man gör”. Att ha fått arbeta med Elias och de andra som drev bolaget var enligt Allan                  

spännande och roligt. Att investera kapital i Elias bolag var enligt Allan det mest lukrativa               

han kunde göra med sina pengar. Han vill dock understryka att huvudpoängen med att              

investera är att han ser det som ett “livsstilsprojekt” att trivas med. 

Sedan Allan investerade i bolaget har Elias finansiella värde inte ökat så mycket, han              

berättar att han har fick ta de “största smällarna” i utspädningen vid nyemissioner. För              27

Elias spelade icke-finansiella värden större roll än finansiella. Allans kunskap, rykte och            

nätverk uppskattades av Elias, samtidigt som det fanns ett stort värde i att vara en del av och                  

skapa förutsättningar för ett, som Elias säger: “jäkligt häftigt bolag som snart kommer in på               

börsen”.  

När Allan investerade i Elias hade Elias drivit bolaget själv i sex år och på grund av                 

många produktordrar fanns det ständigt behov av kapital. Allan beskriver att arbetet med             

bolaget från dag ett var som en “rocky road”, där många akuta problem, bland annat               

kapitalunderskott, behövde lösas under relationens gång. Allan har utöver kapital lagt ner mer             

tid än beräknat i bolaget. Han har suttit som styrelseordförande och beroende på vilken              

situation som bolaget var i hördes de ibland dagligen, ibland veckovis och ibland mer sällan.               

Allan ordnade med mycket av bolagets juridiska och administrativa arbete samt att diskutera             

bolagets långsiktiga strategier. Eftersom Elias var ung när samarbetet ingicks har Allan            

kunnat ge en mer “senior tyngd i möten” och kunnat dela med sig av erfarenheter och                

snedsteg som Elias kan undvika. Allan har vidare bidragit med ett omfattande            

investerarnätverk. Ett krav som Allan ställde på Elias var ekonomisk rapportering, något            

Allan ansåg skapa värde för bolaget. Elias ansåg däremot att detta var till bolagets nackdel då                

han upplevde det mer nödvändigt för bolaget att i stunden lägga all fokus på försäljning. Efter                

27 Utspädning innebär att det befintliga aktierna utökas då nytt kapital skjuts in via en nyemission (Nasdaq, 2017). 
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en lång och motstridig resa med företaget beslutades för två år sedan av styrelsen att Elias                

ofrivilligt skulle avgå som VD, men stannade kvar i bolaget som försäljningsansvarig i cirka              

ett år.  

 

Värdeappropriering i relationen 

Fem olika grupper av investerare ville gå in med kapital i bolaget och Elias kunde därmed                

välja den grupp som var mest gynnsam, genom en avvägning mellan högsta värderingen eller              

mest kunskap. Den grupp Allan var del av värderade bolaget till tio miljoner SEK, medan en                

annan grupp erbjöd fjorton miljoner SEK. Det Elias tog i beaktning när han valde Allans               

grupp var det intellektuella kapital i form av kunskap som han var medveten om att Allan                

besatt. Med sin bakgrund i den formella investeringsbranschen är investeringsavtal ett måste            

för Allan. I förhandlingar ansåg han sig ha ett övertag rent kunskapsmässigt, samt ett övertag               

i juridiska frågor med hjälp av den venture capital-firma som investerade i bolaget samtidigt.              

Därmed drevs klausuler igenom som var mer gynnsamma för investeraren än entreprenören,            

till Elias nackdel. Däremot var det något han var villig att uppoffra för att få arbeta med den                  

grupp investerare som Allan ingick i.  

Enligt Allan hade Elias en förmåga att snabbt rapportera om och förstora framgångar,             

medan han kunde vara långsam med att berätta om de motgångar som bolaget hade. Elias               

själv menar dock att han försökte vara så transparent som möjligt. Allan uppfattade även att               

Elias inte tog till sig hans tankar och värderingar, till den grad att investerarna under en                

period såg Elias som en belastning snarare än en tillgång. När Allan investerade i bolaget               

upplevde Elias att det värderades högt till hans fördel. Elias tror att detta berodde på att                

företaget hade hög potential, men att det också kan haft att göra med att Allan inte hade full                  

insyn i bolagets ekonomiska situation, vilket troligtvis hade lett till en lägre värdering. Allan              
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investerade totalt en miljon kronor i företaget under relationens gång och ägde initialt 20              

procent.  

 

Emil & Anton 

Värdeskapande i relationen 

Anton ser en enorm potential i Emils affärsidé. Om bolaget lyckas menar Anton att det blir en                 

av de största sajterna i världen, som kan mätas med exempelvis Facebook. Anton är en               

erfaren investerare som finner ett stort värde i att få stötta och stärka Emil genom erfarenhet,                

kunskap och nätverk. Även om han ser potential i bolaget så påpekar han den höga risken                

investeringen innebär. Att Anton tror så starkt på Emil och hans affärsidé, har ett högt värde                

för Emil. Anton lägger ner mycket tid i bolaget och är bland annat med i förhandlingsmöten                

med externa parter. Med tanke på att Emil är så ung kan Anton bidra med senioritet och                 

kompetens i förhandlingar, vilket Emil kan ta med sig i framtiden. Det finns mycket som               

Anton önskar att han själv hade känt till och förstått som entreprenör men som ingen               

berättade för honom. Denna kunskap vill Anton dela med sig av till Emil, så att han undviker                 

att göra samma onödiga misstag. Att få vara med och “bygga en superstar”, samt att Emil                

verkar i ett spännande segment, motiverar Anton till att investera i Emil. 

Anton finner ett stort värde i Emil som är engagerad, kan sin industri och har               

drivkraft. Vidare beskriver Anton att han upplever ett stort värde av att få lära sig från Emil,                 

som “lever i den här industrin med social media och han kan liksom hela den här världen på                  

ett sätt som inte jag kan.”. Även om Anton har arbetat med sociala medier under en lång tid,                  

så anser han att det finns nya sätt hur ungdomar använder det på. Han fortsätter med att                 

förklara att Emil “är en fantastisk programmerare som lär mig förstå liksom mycket av              

tekniska processer”. Kunskapsutbyte och know-how flödar ömsesidigt mellan Anton och          
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Emil. Dessutom upplever Anton ett värde i att “jag håller mig ung genom att hänga med                

unga människor”. Anton anser att entreprenören är “samhällets absolut viktigaste          

medborgare” och att han försöker “bygga entreprenören” så mycket han kan.  

Anton har skapat tre unicorns inom teknikbranschen, vilket har gett honom lång            28

erfarenhet av rekrytering, kapitalavkastning, struktur i bolaget och andra strategiska beslut.           

“De erfarenheter och kunskaper som Anton har samlat på sig är till stor nytta för mig och                 

bolaget.”, säger Emil. Vidare tycker Emil att Antons branschkunskaper inom sociala medier            

och media i allmänhet ger “mer kött på benen” och han nämner att det ger ett ytterligare                 

perspektiv från någon som är “mer vuxen”. Att Anton är med på förhandlingar och diskuterar               

vilka investerare bolaget ska ta in och har övergripande koll, skapar en trygghet för Emil.               

Emil finner ett värde i Antons rykte och syftar till att han är “lite känd i affärsvärlden”.                 

Utöver de aktiviteter som Anton gör för bolaget, säger Emil att Anton “känner extremt              

många”. Detta nätverk har Emil bland annat dragit nytta av när de skulle hitta fler investerare                

för att få in mer kapital. Att Emil och Anton har kontakt dagligen har lett till att Anton har en                    

god insikt i Emils arbete.  

 

Värdeappropriering i relationen 

Anton var först in som investerare i Emils bolag och han behövde inte tävla mot andra                

investerare om att få investeringen. “I det här fallet så ville han verkligen att jag skulle                

investera”, säger Anton som tror att Emil var ute efter Antons unika kunskaper, erfarenheter              

och nätverk. De lärde känna varandra via Antons son och har blivit “väldigt goda vänner               

även om jag då är 30 år äldre än honom.” berättar Anton. Ett kontrakt, som Anton liknar vid                  

28 Ordet unicorn, som betyder enhörning, syftar på ett teknikföretag som är värderat till över 1 miljard dollar. Att just                    
enhörning används som metafor beror på att enhörningar är väldigt sällsynta, precis som så pass högt värderade startups                  
(Investopedia, 2017). 
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ett “gentlemen’s agreement” har växt fram under tidens gång. Anton äger 8 procent i              29

bolaget och förhandlingen skedde genom att Anton och Emil skakade hand. “Det var en              

enkel affär” berättar Anton. Emil berättar att det var inte var någon större förhandling              

eftersom Anton har varit med i praktiken redan från början när företaget startade. Vidare              

understryker Emil att Anton är mån om att Emil ska känna att det är hans bolag och att Anton                   

inte “tar över”. Enligt Anton hör det till att varje entreprenör bygger en story och myt om                 

sig själv och bolaget och Anton räknar därmed inte med att han ska få något “cred” för det.                  

“Jag vill bara bygga en superstar med ett fantastiskt bolag och sen är jag nöjd.” säger                

Anton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 “Gentlemen’s agreement är en överenskommelse utan skriftlig bekräftelse som bygger på ömsesidigt förtroende mellan               
två eller flera parter. Kärnan i en informell överenskommelse är att det bygger på parternas heder och skiljer sig från ett                     
juridiskt bindande avtal eller kontrakt.” (business dictionary, 2017) 
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ANALYS 

För att besvara forskningsfrågan kommer det framtagna empiriska materialet i följande           

analys ställas i relation till det teoretiska ramverket. Med grund i insamlad data kommer              

interna resurser som affärsänglarna och entreprenörerna besitter, att identifieras, följt av en            

analys av de faktorer som skapar värde (VC). Hur värde skapas i de undersökta relationerna               

kommer kopplas till VPC-ramverket (se figur 1) och studiens definition av värde (Hallberg,             

2017b). Därefter analyseras de faktorer som påverkar värdeappropriering i relationen mellan           

affärsänglar och entreprenörer. Fallrelationerna som i föregående avsnitt togs upp varje           

relation för sig kommer här slås samman under de olika faktorerna studien ämnar undersöka.              

Analysen avslutas med att presentera hur det teoretiska ramverket möjligtvis kan revideras.  

 

Värdeskapande 

Interna resurser 

I studiens undersökta fall har författarna identifierat entreprenörernas respektive         

affärsänglarnas interna resurser som de bidrar med i relationen. Det visade sig i             

undersökningen att båda parters interna resurser var avgörande incitament att ingå samt            

upprätthålla relationerna. Den troligtvis mest grundläggande resursen för samtliga fall är           

kapitalet affärsängeln investerar i bolaget. Affärsänglarna var de första som investerade i            

bolagen, vilket kan ha varit avgörande för bolagens framtid. Samtliga entreprenörer nämner            

dock i intervjuerna att mängden kapital inte är det enda viktiga utan även affärsängeln bakom               

pengarna och kunskapen den besitter.  

Samtliga affärsänglar bidrar med nätverk som intern resurs. Dessa nätverk består av            

affärsängelnätverk de ingår i och personer de känner i branschen. Studien visade på att              

kunskap och erfarenhet går att finna hos alla affärsänglar i studien. Kunskapen bygger             
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framförallt på erfarenheter de samlat på sig via egna bolag, tidigare arbetslivet samt             

investeringar i andra bolag. En ytterligare resurs som är viktig för entreprenörerna är             

affärsänglarnas rykte, genom vilket andras syn på bolaget kan påverkas. Resurser som vidare             

har poängterats i fallen är Anders hub, Adams hemsida för investeringsavtal samt tiden alla              

affärsänglar har lagt ner på respektive relation. Utöver dessa resurser har affärsänglarnas            

personliga egenskaper varit en viktig parameter i valet av affärspartner. Entreprenörerna           

nämner framförallt vänskap och förtroende när de berättar vad de värdesätter hos en             

affärsängel. Erik säger dessutom att Anders har en unik resurs i “his focus on person”. 

Entreprenörernas affärsidé är en resurs som kan anses avgörande för att relationen ska             

inledas överhuvudtaget. Genom en värdering av bolaget avgör parterna om de vill ingå             

relationen eller ej. Branschkunskap hos entreprenörerna har varit en eftertraktad resurs enligt            

affärsänglarna, för att kunna utveckla entreprenörens affärsidé och att det möjliggör           

kunskapsutbyte parterna emellan. Endast i Adam och Elsas relation var entreprenörens           

nätverk intressant för affärsängeln. Entreprenörerna som personer spelar stor roll. Viktiga, för            

affärsänglarna, egenskaper hos entreprenörerna är hög drivkraft, ambition och engagemang          

för affärsidén. En ytterligare intern resurs i en relation är vänskap mellan parterna. I alla fall                

utom Allan och Elias, var parterna vänner innan de inledde en faktisk relation som              

entreprenör och affärsängel. Så länge båda parter ser att den andre partens interna resurser är               

gynnsamma är det fördelaktigt att upprätthålla relationen. Ett exempel från denna studie på             

motsatsen var när Elias sades upp av Allan, som ansåg att Elias interna resurser var               

bristfälliga och att Allan var tvungen att lägga in mer egna interna resurser än förväntat.  
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Relationsspecifika tillgångar 

Erik gjorde ett val att flytta till samma hub som Anders startat och själv arbeta därifrån, vilket                 

har möjliggjort att deras kontakt sker mer frekvent och de effektiviserar på så sätt sitt               

samarbete. Att Erik flyttade till Hub B ligger i linje med Dyer och Singhs (1998)               

platsspecificitet som innebär att en part effektiviserar relationen genom att anpassa sin            

geografiska plats efter den andre parten. Detta kan leda till sänkta kostnader (C), vilket i sin                

tur skulle leda till ökat skapat värde (VC).  

Det kan tydas att humanspecifika investeringar har gjorts i studiens fyra fall, eftersom             

att respondenterna har lagt ner mycket tid på att lära sig och dela med sig av kunskap som är                   

nyttig för den specifika relationen. När Allan var styrelseordförande var han stundtals            

tvungen att svika sitt egna bolag då han akut behövde lägga ner tid för att hjälpa Elias bolag                  

genom sina kunskaper. Likaså tog Elias sig tid att lära sig delar av ekonomiredovisningen för               

bolaget. Dessa två exempel kan härledas till Dyer och Singhs (1998) humanspecifika            

tillgångar som skapar värde (VC) i relationer. Detta antingen genom att höja värdet (V)              

genom den tillförda kunskapen i företaget eller genom uteblivna kostnader (C) för extern             

hjälp som annars hade behövts.  

 

Kunskapsutbyte 

I studien har kunskapsutbyte visat sig vara en av de främsta faktorerna som har lett till                

värdeskapande i relationen. Genom att parterna delger olika kunskaper med varandra leder            

det till att värdet (V) för konsumenten möjligen kan höjas och kostnader (C) för att uppnå                

värdet (V) kan sänkas, vilket leder till att ett större värde (VC) skapas. Den kunskap som                

entreprenörerna säger har varit mycket betydelsefull för deras bolags utveckling och därmed            

värdeskapande (VC) är mestadels affärsänglarnas unika erfarenheter i branschen och att de            
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alla har varit med och byggt liknande företag tidigare. Detta korrelerar med Dyer och Singhs               

(1998) greppbara kunskapsutbyte av företagsfakta. Genom kunskapsutbytet får        

entreprenörerna en breddad kunskap och strategisk rådgivning i hur man driver ett företag             

vilket i sin tur leder till att de kan undvika att göra misstag som skulle kunna leda till ökade                   

kostnader (C). Anders gör även själv research åt Eriks företag vilket kan leda till ökad               

innovation.  

Dyer och Singh (1998) diskuterar även ogreppbara och komplexa kunskaper som           

delas mellan parterna. Dessa påvisades i resultaten genom att samtliga affärsänglar bistod            

med mental coaching och bollplank för entreprenören, vilket kunde vara allt från ett lugnande              

telefonsamtal till kostrådgivning. Kunskapsdelningen av denna komplexa know-how nämner         

entreprenörerna har varit värdeskapande för dem, vilket studien tolkar till att det höjer värdet              

(V) då entreprenörer fortsätter arbeta med sin affärsidé på ett mer fokuserat sätt.  

Likt hur affärsänglarna delger både konkret och komplex kunskap gör även           

entreprenörerna det. Genom att entreprenörerna mailar ut företagsinformation leder det till att            

affärsänglarna är involverade i företaget och kan själva bidra ytterligare med sin kunskap,             

vilket skulle kunna leda till värdeskapande (VC). Affärsänglarna i studien värdesatte även            

den kunskap de tog del av från entreprenören i form av ny branschkunskap, intressanta              

affärsideér och intellektuell stimulans. Även då affärsänglarna subjektivt värdesätter denna          

kunskap kan studien inte koppla det specifika utbytet till värdeskapande (VC) i relationen, i              

och med att det inte går att påvisa att värdet (V) skulle öka eller kostnaden (C) sänkas.  

Vidare visade resultatet på att det är möjligt att urskilja en upptagningsförmåga av             

kunskapen mellan affärsänglarna och entreprenörerna i fallrelationerna, vilken Dyer och          

Singh (1998) menar påverkar hur mycket värde som skapas (VC) genom relationens            

kunskapsutbyte. I intervjun med Elias hävdar han att han försökte suga åt sig all den kunskap                
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som Allan besitter. Trots detta menar Allan i sin intervju att Elias inte lyssnade och tog till sig                  

de råd som han delade med sig av. Det kan därmed tolkas från resultatet att               

upptagningsförmågan inte har varit särskilt bra i denna relation och kan därmed antas ha              

påverkat den mängd värde (VC) som skapats i deras relation, vilket även kan relateras till att                

deras relation avslutades vid ett senare skede. 

Resultatet tyder på att Erik identifierar och samlar på sig den kunskap som Anders               

delar med sig av gällande människor och applicerar den för att öka teamkänslan och              

organisera gruppen. Elsa nämner att hon inte alltid gör precis vad Adam säger, men att hon                

ändå lyssnar på vad han har att komma med. Adam påstår att Elsa “marinerar”              

informationen, vilket kan tolkas som att hon identifierar och sedan applicerar kunskapen på             

hennes egna vis. Elsa och Eriks förmåga att ta upp den delade kunskapen kan därmed tolkas                

som att det skapas ett större värde (VC) i enlighet med Dyer och Singh (1998). Studien visar                 

på så vis att upptagningsförmågan av den delade kunskapen sannolikt är en viktig beståndsdel              

för värdeskapande i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. 

 

Komplementära resurser  

Med tanke på att entreprenörerna har affärsidéer som behöver kapital för att de ska gå att                

genomföra kan man anse att de fyra relationerna skapar värde genom komplementära            

resurser. Några komplementära resurser i studiens fall är entreprenörernas affärsidé och           

affärsänglarnas kapital. Dessa interna resurser skapar värde (VC) genom att höja värdet (V)             

eftersom produkten blir möjlig att genomföra. Utan den unika kombinationen av kapital och             

affärsidé skulle inte samma värde (VC) gå att uppnå, i enlighet med Dyer och Singhs (1998)                

definition av komplementära resurser.  
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Utöver affärsidén anser affärsänglarna i studien att entreprenörernas personliga         

egenskaper spelar en avgörande roll för var de väljer att investera sina pengar. Samma sak               

gäller för entreprenörerna när de söker kapital från affärsänglar. Resultatet påvisar att            

egenskaperna kan ses som komplementära resurser då parterna genom att ingå i samarbetet             

uppnår ett högre skapat värde (VC) än vad de separat hade gjort. Exempelvis har Anders ett                

fokus på den mänskliga faktorn och Erik har ett driv och en ambitionsnivå som parterna               

värdesätter i varandra. Genom att inleda en relation och kombinera sina resurser kan öka              

värdet (V) på produkten. Anders nämner dock att både han och Erik är visionärer, vilket kan                

försämrar deras arbete. Det innebär att deras personliga egenskaper inte är komplementära            

och kan leda till ett lägre värdeskapande (VC). I Adam och Elsas fall kan Elsas höga                

ambitioner och Adams realistiska sida ses som komplementära resurser, eftersom          

kombinationen av dem leder till att produktens värde (V) ökar då han konkretiserar hennes              

innovativa ideér. Däremot berättar Elsa i intervjun att Adam i viss mån ifrågasätter och              

nästan bromsar upp hennes idéer, vilket tyder på att dessa egenskaper inte nödvändigtvis             

behöver öka värdet (V).  

 

Effektiv styrning 

Det kan tänkas att samtliga relationer mellan affärsänglar och entreprenörer i undersökningen            

innefattar ett formellt självverkställande kontrakt då de alla har en investering bunden till             

relationen, vilket Dyer och Singh (1998) benämner formellt skydd. I de flesta undersökta             

fallen bygger relationerna på vänskap och förtroende mellan parterna i enlighet med            

informella skydd som diskuteras av Dyer och Singh (1998). Erik berättar att en anledning till               

varför han lät Anders investera i företaget var att han “trusted his heart” samt att han litar på                  

personer som Anders introducerar för honom.  
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 Anton och Emils relation bygger på en vänskap som vuxit fram och Anton liknar              

deras relationskontrakt vid ett “gentlemen's agreement”, vilket går att koppla till informella            

självverkställande kontrakt enligt Dyer och Singh (1998). Även om informella kontrakt anses            

sänka kostnader (C) så utsätts Anton och Emil för en risk att i framtiden behöva utstå högre                 

kostnader (C), om de blir oense om något de inte avtalat i ett kontrakt. När parterna känner att                  

de gynnas av varandras rykte finns större incitament att upprätthålla en god relation, vilket              

också kan ses som ett informellt kontrakt. Både Adam och Anton nämner att de kan dra nytta                 

av sina entreprenörers rykten och Emil känner ett värde i att jobba med en så pass                

framgångsrik tech-profil som Anton är. De faktorer som ingår i självverkställande kontrakt            

brukar bidra till ökad motivation för parterna att öka det skapade värdet (VC) (Dyer & Singh,                

1998). Erik såg rykte som både positivt och negativt, eftersom att Erik får en stämpel av                

andra investerare när Anders har investerat i Eriks bolag, vilket kan påverka intresset hos              

andra att investera och det i sin tur skulle påverka det skapade värdet (VC).  

Vidare har studien visat att i Adam och Elsas samt Allan och Elias relationer har               

tredjepartshandhavanden upprättats. Allans roll som styrelseordförande i Elias bolag         

påverkade hans styrning av relationen. Genom sin position fick han en ökad inblick i bolaget               

vilket antas påverka hans kontroll över Elias handlingar. Resultaten visar därmed på att             

tredjepartshandhavande leder till ökad styrning av relationerna vilket kan antas leda till            

minskad opportunism i enlighet med Dyer och Singh (1998) och därmed minskade kostnader             

(C).  
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Nya faktorer 

Vid genomgång av det empiriska materialet och kartläggning enligt de fyra faktorer som             

påverkar värdeskapande har författarna identifierat ytterligare två faktorer som potentiellt          

skulle kunna adderas för att analysen av värdeskapande i relationen mellan affärsänglar och             

entreprenörer möjligtvis ska bli ännu mer komplett.  

Affärsängelns nätverk 

Det första nya identifierade temat i studiens datainsamling är nätverk, där de flesta av              

respondenterna har nämnt att den andra partens nätverk är värdefullt. Genom affärsänglarna            

får entreprenörerna nya fördelaktiga kontakter, till exempel andra affärsänglar och investerare           

samt andra startups som kan vara till hjälp för entreprenörens bolag. Detta kan i sin tur leda                 

till nya investeringar, nya rekryteringar och ny kunskap som således kan leda till ökat skapat               

värde (VC). Detta genom att värdet (V) på varan eller tjänsten kan utvecklas genom de nya                

fördelaktiga kontakterna. Kostnaden (C) kan även sänkas eftersom utvecklingen av produkten           

blir mer effektiv. Erik beskriver att Anders “knows everybody” och Emil berättar att Anton              

“känner extremt många”, vilket har varit hjälpsamt när de har velat få tag i nya investerare.                

Elsa beskriver Adam som en slags “ambassadör” för bolaget, som har “tentaklerna utåt”             

och ofta pratar med många i sitt nätverk om företaget. 

Adam har även kommit i kontakt med många andra entreprenörer och investerare via             

Elsa, vilket kan gynna Adam. Detta kan ses som att Adam upplever relationen som              

fördelaktig när han utvärderar Elsas interna resurser under relationens gång, vilket blir ett             

incitament att stanna kvar i relationen. Däremot är det svårt att se ett ökat värdeskapande i                

termer av värde (V) och kostnad (C) i fallet när Elsa bidrar med sitt nätverk till Adam,                 
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eftersom att detta troligtvis enbart ökar Adams personligt upplevda värde i relationen och inte              

det totalt skapade värdet (VC).  

Självförverkligande 

Det andra temat författarna har identifierat är självförverkligande, vilket innebär att en person             

känner en stark vilja att göra allt den kan för att utvecklas och uppnå sitt bästa jag                 

(Cambridge Dictionary, 2017). Samtliga affärsänglar påstår sig uppleva ett värde i att dela             

med sig av sina erfarenheter, stötta entreprenören och få vara med på entreprenörens resa,              

vilket författarna uppfattar som en vilja till självförverkligande. Det kan även handla om att              

få känna sig behövd och hjälpa bolaget med deras problem, just för att personen ifråga älskar                

att hjälpa till. Detta kan tänkas skapa värde (VC) i relationen. Affärsängeln är genom              

självförverkligande motiverad till att exempelvis lägga ned tid i bolaget genom att hjälpa eller              

coacha entreprenören som kan öka värdet (V) samt möjligtvis minska kostnaderna (C) som             

hade krävts för en extern part att lägga ner samma tid och energi.  

Självförverkligande går troligtvis även att finna hos entreprenörerna då författarna          

uppfattar att de finner ett värde i att omges av affärsänglarna och personer med erfarenheter               

och kunskaper. Man kan tänka sig att entreprenörerna på så sätt kan skapa värde (VC) genom                

självförverkligande eftersom att detta kan bli entreprenörernas motivation till att dels utnyttja            

alla resurser i relationen och dels bidra med sina egna resurser till relationen, för att på så sätt                  

kunna uppnå sitt bästa jag. När mer resurser används i utvecklandet av bolaget kan detta leda                

till ett ökat skapat värde (V). Att relationen möjliggör att både affärsänglarna och             

entreprenörerna kan uppnå ett självförverkligande kan därmed potentiellt vara en ytterligare           

källa till värdeskapande i relationen.  
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Värdeappropriering 

Kontraktsmässiga avtal   

Genom studiens insamlade data har det framkommit att investeringsavtalen har en central roll             

i värdeapproprieringen då de specificerar de olika komponenterna som har beslutats genom            

en förhandling mellan parterna. Avtalen påverkar på så sätt avkastningen av det gemensamt             

skapade värdet (VC), i enlighet med Lavie (2006). Varje relation mellan affärsänglar och             

entreprenörer i undersökningen har ett investeringsavtal kopplat till relationen och skapar           

därmed ett formellt skydd för parterna i hur mycket deras avkastning blir i framtiden, vilket               

korrelerar med Lavie (2006). Både i relationen mellan Adam och Elsa samt Anders och Erik               

skrevs de kontraktsmässiga avtalen genom en kombination av förhandlingar och de mallar för             

investeringsavtal som Adam har skapat. När Anders investerade i Eriks bolag användes            

konvertibler som istället för andelar i bolaget ger olika fördelar vid nästa investeringsrunda.             

Någon värdering av bolaget gjordes därför inte heller i denna förhandling. De bestämde ett              

cap på tre miljoner och 25 procent rabatt på aktierna för Anders vid nyemission. Anders               30

gick totalt in med 250 000 kr i bolaget. Erik berättar att diskussionen varade en eftermiddag                

och vid beslutet rådgav Anders siffrorna vilka Erik ansåg vara standard för startup-världen.  

Vid kontraktskrivningen mellan Elsa och Adam gick det till på ungefär samma sätt             

som för Anders och Erik men i denna investeringen gjordes en nyemission och Erik fick en                

ägarandel av bolaget. Elsa berättar att de hade en öppen dialog och att värderingsprocessen              

var mycket simpel. En affärsängel sa att standardvärderingen var åtta till tio miljoner medan              

en annan sa tio till tolv miljoner och Elsa föreslog då en värdering på tio miljoner. Adam gick                  

in med 273 000 SEK vilket gav en ägarandel på 2,5 procent som idag har blivit utspädd till                  

30 Ett cap vid en investeringen med konvertibler innebär att parterna bestämmer ett högsta värde på värderingen på bolaget                   
som kommer avgöra hur investerarens konvertiblerna kommer översättas i aktier vid vid en framtida nyemmission. Den                
högsta värderingen gäller endast i det specifika avtalet och bestämmer inte den riktiga värderingen av bolaget. Detta görs för                   
att skydda investeraren då en lägre värdering ger ett högre avkastat kapital (1000angels, 2017).  
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cirka två procent efter ytterligare en investeringsrunda. Allan gick in med en miljon SEK              

totalt i en värdering på tio miljoner och fick ett ägande på tjugo procent samt att han satt som                   

styrelseordförande. Vidare så skakade Anton och Emil enkelt hand på att Anton skulle inneha              

åtta procent i Emils bolag.  

Således visar resultatet att de kontraktsmässiga avtalen bygger på förhandlingar          

mellan parterna, som i undersökningen genomgående varit simpla diskussioner och          

framförallt utgått ifrån standardavtal samt affärsängelns erfarenhet om hur det brukar gå till. 

 

Adderat värde 

För att entreprenörerna i studiens fallrelationer ska kunna appropriera det skapade värdet            

(VC) krävs att de tillför ett adderat värde, vilket enligt Brandenburger och Stuart (1996)              

innebär att de erbjuder affärsänglarna ett överskott av värde relativt andra entreprenörer.            

Samma sak gäller även i motsatt riktning i relationen. Författarna gör ett antagande att detta               

även innebär att det adderade värdet är en avgörande faktor för vilken affärsängel             

entreprenörerna väljer att ta in som investerare, samt vilken entreprenör affärsänglarna väljer            

att investera i. Detta eftersom det adderade värdet blir en konkurrensfördel som talar för den               

specifika parten gentemot andra.  

Studiens resultat visar på att samtliga parter upplevde adderade värden i varandra,            

mestadels genom personliga egenskaper de besitter och affärsidéerna men även i exempelvis            

nätverk. När Elias övervägde vilken grupp av investerare han skulle ta in i sitt bolag jämförde                

han gruppen som Allan var en del av med andra grupper. Det som gjorde att Elias valde Allan                  

och hans grupp med ett bud på tio miljoner, istället för den grupp som erbjöd fjorton                

miljoner, var det intellektuella kapital Allan kunde tillhandahålla. Författarna uppfattar det           

som att Elias därav såg ett adderat värde i den kunskap Allan besatt, vilket vidare påverkade                
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vad som upprättades i kontrakten dem emellan. I enlighet med Hallberg (2017b) avgör             

mängden av Allans adderade värde hur mycket han kan appropriera, där han har möjlighet att               

appropriera mer skapat värde (VC) ju mer värde han adderar till relationen.  

Baserat på den insamlade data kopplat till det teoretiska ramverket upplever alla            

studiens affärsänglar ett adderat värde i entreprenörerna genom deras affärsidéer. Detta då            

affärsänglarna av författarna antas uppfatta dessa idéer som bättre jämfört med idéer hos             

andra potentiella entreprenörer att investera i. Anton tror att Emils affärsidé skulle kunna bli              

stor nog att mäta sig med Facebook, vilket visar på att Anton ser ett mervärde i det Emil har                   

att erbjuda. Det adderade värde Anton upplever i affärsidén är till stor del anledningen att               

investera i Emils bolag, istället för att sätta in samma kapital i någon annan entreprenörs               

bolag. Hur mycket adderat värde Emil tillför för Anton påverkade potentiellt de olika             

komponenterna i investeringsavtalet, då det kan antas påverka Antons vilja i att ingå i              

relationen och således även agerande i förhandlingen. Enligt studien kan vi därmed se att              

storleken adderat värde parterna tillför till varandra påverkar approprieringen av det skapade            

värdet (VC) i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer.  

 

Relativ skalbarhet 

Relativ skalbarhet innebär att en part med mindre omfattande resurser jämfört med den andra              

partens resurser, fångar större skapat värde (VC) relativt den andra parten (Lavie, 2006).             

Författarna har inte funnit att relativ skalbarhet har varit en faktor till värdeappropriering i de               

specifika fallrelationerna. Detta då även om identifiering av flera av de interna resurser som              

affärsänglarna och entreprenörerna i fallrelationerna tillför, så är det av resultaten svårt att             

mäta resursernas omfattning. Några interna resurser som finns i samtliga av studiens            

relationer är affärsängelns kapital, kunskap och erfarenheter samt entreprenörens affärsidé          
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och personlighet. Kapital går att mäta i ekonomiskt värde, likaså kan bolaget värderas vilket              

kan antas innebära affärsidéns potential i bolagets tidiga skede. Kunskap, erfarenheter och            

personlighet är däremot sådana interna resurser författarna upplevde som svårmätbara.          

Resultatet har därmed inte kunna visa på att relativ skalbarhet är en faktor för              

värdeappropriering av det skapade värdet (VC) i relationen mellan affärsänglar och           

entreprenörer. Författarna anser att det behövs ytterligare forskning för att möjligtvis kunna            

mäta omfattningen av parternas resurser och därmed kunna avgöra om det är en faktor till               

appropriering i sådana relationer.  

 

Relativt opportunistiskt beteende  

I relationen mellan Allan och Elias berättar Allan att han ansåg att Elias i vissa fall agerade                 

opportunistiskt genom att undanhålla information från honom. Något Elias själv nämnde var            

att han under förhandlingarna av bolagets värdering inte gjorde Allan medveten om hur             

ekonomiskt pressad han var. Detta tror Elias i förhandlingarna av kontraktet ledde till en              

bättre värdering än om Allan hade vetat om det. Detta överensstämmer med Lavies (2006)              

teori om att opportunistiskt beteende kan leda till ett högre approprierat värde för den part               

som agerat opportunistiskt. Samtidigt går det av resultatet att tyda att Allan senare agerade              

opportunistiskt gentemot Elias då det beslutades av styrelsen, där Allan satt som ordförande,             

att Elias skulle avgå som VD. Allan frångick därmed det överenskomna avtalet i relationen              

och författarna antar att Allan i och med detta approprierade ett större skapat värde (VC). 

I studiens resterande fall var parterna medvetna om att opportunism existerar i            

relationer mellan affärsänglar och entreprenörer. I de flesta fallen fanns ingen oro över att den               

andre parten skulle agera opportunistiskt i deras relation. Anton ser opportunism som något             

som i princip hör till, då han vet att många entreprenörer tar åt sig äran för deras bolags                  
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framgångar, vilket kan ses som betryggande för Emil. Erik och Anders har däremot ingendera              

några orosmoln kring att den andra skulle utnyttja dem, då de upplever ett högt förtroende för                

varandra. Dessa relationer har därmed förtroende som informella skydd mot opportunism i            

enlighet med Lavie (2006). Adam har uppfattningen att alla entreprenörer bör ta de chanser              

som ges och ser därför inte nödvändigtvis opportunism som negativt för hans del. Han har               

högt förtroende för Elsa och är inte orolig för att bli blåst av henne, precis som Elsa har                  

förtroende för Adam då hon inte sett några tecken på “medvetet fult spel” från hans sida.  

En vidare spekulation från författarna är att Adam och Elsas olika förhoppningar om              

framtiden kan innebära att parterna kommer agera opportunistiskt i framtiden trots det            

informella skyddet. Adam nämner att det är mer gynnsamt för investeraren att            

börsintroducera bolaget medan en försäljning gynnar entreprenören, vilket är vad Elsa hoppas            

på. Författarna ser då en risk i att någon av parterna kan agera opportunistiskt för att få sin                  

vilja igenom och därmed appropriera mer skapat värde (VC). Utifrån detta resultat upplevde             

författarna tecken på att opportunism möjligtvis finns i relationen men att parterna valde att              

inte tala negativt om den andre parten, vilket kan varit av anledningen att båda parterna               

ingick i studien.  

 

Relativ förhandlingsstyrka 

Det kan tydas i undersökningen att samtliga affärsänglar har haft ett kunskapsmässigt övertag             

i förhandlingarna kring investeringsavtalen. Tack vare affärsänglarnas erfarenhet från tidigare          

investeringar i startups har entreprenörerna haft förtroende för denna kunskap. Erik berättar            

exempelvis att Anders gav feedback på vilken procent som var rimlig, vilket Erik litade på.               

På samma sätt berättade Adam att han agerade som rådgivare för hur Elsa skulle agera i                

förhandlingarna, även fast han satt på investerarsidan. Det kan genom resultatet antas att             
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affärsänglarna möjligtvis har haft större självförtroende och högre övertalningsförmåga och          

på så vis större påverkan på upprättandet av de kontraktsmässiga avtalen. Detta            

överensstämmer med Hallberg (2017a) som menar att dessa faktorer påverkar          

förhandlingsstyrkan i relationen. Genom en potentiellt högre förhandlingsstyrka i         

kontraktsskrivningen har parterna därmed troligen kunnat påverka hur det skapade värdet           

(VC) approprieras i relationen.  

Elsa lade inte alltför stor vikt vid hur det monetära värdet skulle delas upp mellan               

henne och Adam, utan var istället mån om att samla in en stor mängd kunskap från                

relationen. När Elsa sökte efter investerare var hon även stressad över att få in kapital, vilket                

hon var ärlig med gentemot Adam. Dessa två faktorer antas ha påverkat hennes uthållighet i               

förhandlingen, då denna var kortvarig och hon gick efter Adams rekommendationer. Utifrån            

detta kan det antas att hon var svagare i förhandlingen och kunde isåfall inte påverka               

investeringsavtalet till lika hög grad som Adam. Det kan utläsas av resultatet att Elsas              

uthållighet i förhandlingen hade en inverkan på hennes förhandlingsstyrka i enlighet med            

Hallberg (2017a). 

Hallberg (2017a) förklarar att om en part bluffar så kan dennes förhandlingsstyrka bli              

starkare, vilket är något som kan tolkas ur insamlad data att Elias gjorde i och med att han                  

inte berättade för Allan var utsatt för ekonomisk press. På det viset kunde han få en högre                 

värdering än vad han trodde att bolaget faktiskt var värt, vilket i sin tur kan ha haft en                  

inverkan på mängden skapat värde (VC) han approprierade. Elias hade från början fem             

intresserade investerargrupper att välja mellan. Han kunde därigenom sålla ut de investerare            

han såg som mest attraktiva och kan därmed ha haft en högre förhandlingsstyrka i relationen               

med Allan. Detta eftersom att han kunde dra fördel av den höga konkurrensen mellan              
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affärsänglarna, vilket överensstämmer med Hallberg (2017b) som menar att         

konkurrenssituationen på marknaden avgör förhandlingsstyrkan.  

 

Reviderat ramverk  

För att grafiskt presentera resultatet från analysen följer ett reviderat ramverk. Studien fann             

att två faktorer inom värdeskapande potentiellt kan adderas i ramverket samt att en faktor för               

värdeappropriering möjligtvis är irrelevant för studien av denna specifika relation. Värt att            

nämna är att detta ramverk är baserat på den insamlade datan specifikt för de fyra               

fallrelationer som författarna intervjuade i denna uppsats. 

 
 

 
Figur 3. Reviderat ramverk 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka hur värde skapas och approprieras i relationen mellan             

affärsänglar och entreprenörer. Studien visade att genom olika aktiviteter kan parterna           

kombinera sina interna resurser och på så sätt skapa ett gemensamt värde (VC).             

Relationsspecifika investeringar, kunskapsutbyte, komplementära resurser samt effektiv       

styrning är källor till värdeskapande i de undersökta relationerna. Vidare kom författarna            

fram till att affärsänglarnas nätverk är en viktig faktor till värdeskapande, då det har visat sig                

leda till nya fördelaktiga kontakter som har bidragit till utvecklingen av bolagen. Därtill såg              

författarna självförverkligande som en ytterligare källa till värdeskapande eftersom det ökar           

incitamenten att anstränga sig i relationen. Avslutningsvis resulterade studien i att           

kontraktsmässiga avtal, adderat värde, förhandlingsstyrka samt opportunistiskt beteende är         

faktorer för värdeappropriering i den undersökta relationen. Det kan konstateras av studien att             

de kontraktsmässiga avtal spelar en central roll i hur det skapade värdet approprieras mellan              

parterna i relationen. Detta eftersom att avtalen specificerar avkastningen för båda parter och             

de övriga faktorerna påverkar förhandlingen bakom dem.  

 

Diskussion 

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på att kartlägga det värde som skapas av             

affärsänglar för entreprenörer (Choi & Stack, 2005; Politis, 2008). Enligt Dyer och Singh             

(1998) kan parter i en affärsrelation kombinera sina interna resurser på ett unikt sätt, vilket               

leder till att relationen skapar ett högre värde jämfört med hur mycket värde parterna hade               

skapat på egen hand. Författarna valde att definiera värdeskapande (VC) enligt Tierol (1988)             
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som slutkonsumentens subjektivt upplevda värde minus kostnaderna för att producera eller           

utveckla affärsidén och bolaget. Valet av definition har haft stor påverkan i analysen och              

ledde till en skillnad i resultat gentemot tidigare studier.  

Det gick att identifiera flera kombinationer av parternas interna resurser samt           

aktiviteter som skapar värde (VC). Genom platsspecifika investeringar möjliggjordes         

effektivisering i affärsängelns och entreprenörens samarbete. Att affärsängeln agerar         

rådgivare och bollplank till entreprenörer innebär att parterna kan dela och bearbeta den             

kunskap som finns i relationen, vilket kan utveckla affärsidén. Affärsänglarnas kapital           

kompletterar entreprenörernas affärsidéer och affärsänglarnas nätverk kan utnyttjas mycket         

fördelaktigt i relationen för att skapa värde (VC). Studien visade även att affärsängelns och              

entreprenörens självförverkligande påverkar båda parters motivation att skapa värde (VC).          

Kombinationen av respondenternas personlighetsdrag och egenskaper är viktiga faktorer till          

värdeskapande. En eventuell vänskap och högt förtroende i relation skapar också värde            

genom högre motivation till samarbete. Flera källor till värdeskapande som byggde på            

affärsängelns och entreprenörens gemensamma värdeskapande (VC) gick att identifiera.         

Författarna anser sig därför ha kunnat fylla en del av det gap som finns i tidigare forskning                 

som berör hur affärsängeln enbart skapar värde för entreprenören.  

Vidare undersöktes hur värdet som skapats i relationen delas upp mellan           

affärsänglarna och entreprenörerna i studiens fallrelationer. Det visade sig att förhandlingarna           

kring investeringsavtalen, vilka benämnts som kontraktsmässiga avtal i ramverket, har en           

central roll för att bestämma hur mycket värde parterna i relationen ska appropriera.             

Faktorerna adderat värde, relativ förhandlingsstyrka samt relativt opportunistiskt beteende         

påverkar förhandlingen av investeringsavtalen och därmed det approprierade värdet för          
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parterna. Opportunistiskt beteende är en faktor som gick att finna som en påverkande faktor              

på appropriering även under relationens gång.  

Författarna är medvetna om att studien kan ha gett en romantiserad bild av relationen              

mellan affärsänglar och entreprenörer även om materialet har granskats kritiskt flertalet           

gånger. På grund av att bolagen ännu inte hade hunnit skapa något positivt värde i               

ekonomiska termer var det svårt för författarna att faktiskt se hur mycket värde som skapats i                

relationen, samt hur det approprierats. Eftersom att studien ämnar undersöka hur värde skapas             

och approprieras hindrar det däremot inte författarna att svara på frågeställningen och studien             

kan därmed anta ha fyllt sitt syfte.  

 

Förslag till vidare forskning 

Under skrivprocessens gång har författarna förundrats över den övervägande positiva          

stämning som tre av fyra fall påstås ha haft enligt respondenterna och det kan finnas en viss                 

romantiserande bild i respondenternas svar. Den fallrelation som lyfte fram negativa           

synpunkter på relationen är avslutad. Eftersom att bolagen i de undersökta fallrelationerna            

ännu inte har lyckats skapa något värde som kan realiseras har en fråga väckts hos författarna.                

Skapas värde i relationer mellan affärsänglar och entreprenörer eller är det ren            

kapitalförstöring? Affärsänglarnas självförverkligande är en motivering till att kapitalets         

värdeökning inte nödvändigtvis är det viktigaste för affärsänglarna och entreprenörerna          

understryker att de värdesätter kunskap och kompetens högre än ett högt kapital. Samtliga             

affärsänglar i studien har själva varit entreprenörer och drivit bolag som har gått väldigt bra               

ur ett ekonomiskt perspektiv. För affärsänglarna kanske inte incitamenten att tjäna pengar            

genom sina investeringar är särskilt höga, utan kanske snarare en hobby, eller som en av               

affärsänglarna kallade det: “livsstilskoncept”.  
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Ett förslag på vidare forskning är således att undersöka huruvida affärsänglar och            

entreprenörer skapar värde (VC). Förslagsvis hade urvalet bestått av relationer mellan           

affärsänglar och entreprenörer som har pågått under en längre tid, någonstans mellan fem och              

tio år. I den föreslagna studien hade de ekonomiska värden som skapats, respektive inte              

skapats för de två parterna, undersökts. Man hade även kunnat undersöka om det skapade              

värdet har realiserats och om relationerna fortfarande är vid liv.  

Ett ytterligare förslag på framtida forskning är att använda sig av samma            

forskningsfråga och teori som denna studie, men att undersökningen görs via en kvantitativ             

metod istället för kvalitativ. Detta för att eventuellt kunna ge ett mer generaliserbart resultat              

genom att undersöka en större mängd fallrelationer.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide - Affärsängel  

 

Berätta lite om vad du gör! 

- Tidigare och nuvarande sysselsättning? 

- Hur många entreprenörer/företag investerar du i?  

- Hur kommer du i kontakt med dessa företag? 

- Vad är viktiga egenskaper/vilka egenskaper värdesätter du hos entreprenörer och          

företag du investerar i? 

 

Vem är entreprenören?  

- Hur länge har relationen pågått?  

- Hur började er relation? Hur fick ni kontakt?  

- Varför valde du att investera i just denna entreprenören? 

 

Värdeskapande 

- Hur arbetar du med entreprenören? Hur ofta har ni kontakt med varandra?  

- Hur skapar du värde för entreprenören?  

- Hur skapar entreprenören värde för dig? 

- Hur skiljer du dig från andra affärsänglar i hur du skapar värde för entreprenören?  

- När upplevde du att du fick ut något värde i relationen första gången?  

- Känner du att du har god insikt i entreprenörens arbete och hur det går för företaget?  

- Har du gjort en uppoffring för att kunna arbeta med entreprenören? 

- Känner du att du delar med dig av dina kunskaper?  

- Känner du att entreprenören delar med sig av sina kunskaper till dig?  

- Om ja: Är du duktig på att ta till dig den kunskap som delas?  

- Är det några tillgångar/resurser som entreprenörer har haft som gjorde att ni vände er              

till specifikt dem?  

- Erhåller du några tillgångar/resurser som gör att entreprenören hellre valde dig som            

affärsängel istället för någon annan affärsängel? Utöver kapital.  

72 



 

 

- Har du specifika kunskaper inom någon särskild bransch eller annat område som kan             

vara fördelaktigt och skapa värde för entreprenören?  

 

Värdeappropriering 

- Det värde som ni har skapat i relationen, hur delar ni på det?  

- Hur såg förhandlingen ut när ni skrev kontrakt?  

- Hur såg kontraktet ut? Andelar i företaget? Styrelseplats?  

- Tycker du att ditt rykte förbättras av att samarbeta med entreprenören?  

- Tror du att entreprenörens rykte kan förbättras genom ert samarbete? 

- När du ville investera i entreprenören, var det någon konkurrens mellan dig och andra              

investerare som också ville investera i entreprenörens företag?  

- Har du upplevt att entreprenören har haft ett opportunistiskt beteende eller finns det             

en risk att det kan hända i er relation?  

- Om ja: Har du någon gång känt/känner du att du undviker att dela med dig av                

information som du annars hade delat med dig av?  
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BILAGA 2  
Intervjuguide - Entreprenör  

 

Berätta lite om vad du gör! 

- Tidigare och nuvarande sysselsättning? 

- Hur många investerare har investerat i företaget du driver?  

- Hur kommer du i kontakt med affärsänglar? 

- Vad är viktiga egenskaper/vilka egenskaper värdesätter du hos affärsängel? 

 

Vem är affärsängeln?  

- Hur länge har relationen pågått?  

- Hur började er relation? Hur fick ni kontakt?  

- Varför valde du att inleda en relation och låta affärsängeln investera i bolaget du              

driver? 

 

Värdeskapande 

- Hur arbetar du ihop med affärsängeln? Hur ofta har ni kontakt med varandra?  

- Hur skapar affärsängeln värde för dig? 

- Hur skapar du värde för affärsängeln?  

- När upplevde du att du fick ut något värde i relationen första gången?  

- Har du gjort en uppoffring för att kunna samarbeta med affärsängeln? 

- Känner du att du delar med dig av dina kunskaper till affärsängeln?  

- Känner du att entreprenören delar med sig av sina kunskaper till dig?  

- Om ja: Är du duktig på att ta till dig den kunskap som delas?  

- Är det några tillgångar/resurser som affärsängeln har haft som gjorde att du vände dig              

specifikt till denne? 

- Erhåller du några tillgångar/resurser som gör att affärsängeln hellre valde dig som            

entreprenör istället för någon annan entreprenör?  
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Värdeappropriering 

- Det värde som ni har skapat i relationen, hur delar ni på det?  

- Hur såg förhandlingen ut när ni skrev kontrakt?  

- Hur såg kontraktet ut? Andelar i företaget? Styrelseplats?  

- Tycker du att ditt rykte förbättras av att samarbeta med affärsängeln?  

- Tror du att affärsängelns rykte kan förbättras genom ert samarbete? 

- När affärsängeln skulle investera i dig, var det fler som ville investera i dig och               

företag som du driver?  

- Har du upplevt att affärsängeln har haft ett opportunistiskt beteende eller finns det en              

risk att det kan hända i er relation?  

- Om ja: Har du någon gång känt/känner du att du undviker att dela med dig av                

information som du annars hade delat med dig av?  
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