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Abstract  

 

The interest for venture capital within the financial sector in Sweden has, according to 

earlier studies, been seen as a growing occurrence. Especially for what is known as 

informal venture capital. In modern times, private investors who engage themselves in 

small, unlisted companies, providing informal venture capital are to be known as business 

angels. They close equity gaps on the financial market by contribute financial capital to 

start-ups and are therefore an important participant on today’s market. The aim of this 

study is to generate further understanding and knowledge about business angels and their 

view on investing equity in companies who are still in their early development phases. 

Furthermore, the aim is to generate knowledge about business angel’s view on the risks 

they are being involved in with their investments in companies’ initial development 

phases. The methodology used is semi-structured interviews. The result is presented from 

the answers of three respondents, which mainly shows that business angels have to deal 

with different risks such as financial risks, business related risks and risks associated with 

the relationship between the business angel and entrepreneur. In conclusion, the risks 

mentioned previously are all essential for a business angel investment and need to be 

considered before and after an investment is being completed. Other studies also show 

similar results. An agency theory approach is also being used in this study to provide a 

further understanding regarding the risks business angels have to consider with their 

investments.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

 

Idag är det viktigt och nödvändigt att samtliga nationer arbetar för att skapa välstånd på 

den finansiella marknaden, framförallt genom att uppmuntra utveckling av fler 

företagsverksamheter som på längre sikt kan generera arbetstillfällen. Behovet av 

strukturella reformer har blivit allt mer tydlig i och med den finansiella krisens framfart 

som inleddes år 2007. En beståndsdel i möjligheten till denna utveckling utgörs av 

finansiellt kapital som nystartade verksamheter behöver i hög utsträckning. Detta är något 

som så kallade affärsänglar kan bistå med då dessa investerare fokuserar på att erbjuda 

kapital i företags tidiga utvecklingsfaser. Affärsänglar kan definieras som förmögna 

privatpersoner som investerar direkt i bolag, främst i företags inledande utvecklingsfaser. 

Med anledning av att entreprenörer ofta har det svårt att finna externt kapital i och med 

att banker och andra investerare inte är benägna att anta en sådan hög risk kan 

affärsänglar utgöra en lösning på denna problematik. I och med att affärsänglar investerar 

i sådana tidiga utvecklingsfaser tar dessa investerare också en hög risk. Detta på grund av 

att historiska siffror om företaget saknas och de kan därför inte analysera sina 

investeringsobjekt lika väl som när ett företag har hunnit etablera sig på marknaden. Med 

anledning av detta har föreliggande studie som syfte att skapa mer kunskap kring 

affärsänglars verksamhet och hur de förhåller sig till de risker som dessa investerare 

möter vid en investeringsmöjlighet. 

Resultatet som framkom skildrar olika risker som affärsänglar måste ta hänsyn. Dessa 

risker kan indelas i tre områden, risker avseende relationen, finansiella risker och 

affärsrelaterade risker.  Relationsrisken som uppkom utgjordes av samarbetet mellan 

entreprenör och affärsängel. Denna relationsrisk ansågs essentiellt viktig för att 

samarbetet inom verksamheten skulle fungera optimalt. De finansiella riskerna utgörs av 

risken för att affärsängeln kan förlora sitt investerade kapital och förväntad avkastning. 

Affärsriskerna som uppkom bestod främst av missbedömning av marknadspotential, 

konkurrenter och målgrupp innan affärsängeln går in i investeringen. Dessa risker är 

något som alltid finns närvarande i en affärsängels verksamhet och kommer alltid att 

influera affärsängelns bedömning av en investeringsmöjlighet. Genom att affärsängeln 

förstår dessa risker kan affärsängeln få upp ögonen tidigare för om investeringen kommer 

vara lyckad eller inte. Resultatet visar även på att fler affärsänglar agerar mer 

professionellt och att affärsänglar utgör ett viktigt bidrag på den finansiella marknaden. 

Vi anser att resultatet i föreliggande studie breddar kunskapen inom ämnet affärsänglar. I 

föreliggande studie intervjuades tre personer och deras syn på affärsänglars 

förhållningssätt och bedömning av de risker som de möter i sina investeringsmöjligheter, 

vilket har legat till grund för detta resultat.  
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1. Introduktion  

I detta introduktionsavsnitt kommer inledningsvis utvecklingen av olika typer av riskkapital 

att presenteras. Vidare kommer begreppsdefinitioner samt relationen mellan entreprenör och 

affärsängel att redogöras för. Avslutningsvis återges studiens problembakgrund, 

problemformulering och syfte som vi med eftertanke har valt med hänseende till personligt 

intresse, tidigare forskning och teorietiska utgångspunkter. Dessutom presenteras studiens 

avgränsning.  

 

Det finns idag inte endast ett framgångsrikt sätt för en entreprenör att göra sin affärsidé till 

verklighet. I och med att den finansiella marknaden har blivit alltmer internationaliserad och 

omfattar fler aktiva aktörer finns det många möjligheter för entreprenörer att skapa sin egen 

framgångssaga (Hamberg, 2004; Rasila, 2004). Däremot uppstår det ofta vid 

innovationsprocesser ett avstånd mellan förverkligandet av entreprenörens affärsidé och den 

faktiska kommersialiseringen. Det är i dessa situationer som riskkapital i många fall kan bidra 

med en lösning (Festel, 2011).  

Tidigare studier visar att intresset för riskkapital har växt sig större bland investerare världen 

över. Framförallt har intresset för informellt riskkapital ökat, vilket syftar till eget kapital som 

privatpersoner investerar i små, onoterade entreprenörsverksamheter (Karaömerlioglu & 

Jacobsson, 2000; Rasila, 2004; Landström, 1997). Dessa privatpersoner har i modern tid 

kommit att benämnas för affärsänglar. Trots att det finns mycket studier kring formella 

riskkapital (exempelvis venture capital och investmentbolag) har mindre forskning riktats mot 

affärsänglars verksamhet (Helle, 2004). Därför är affärsänglar, enligt vår mening, ett viktigt 

forskningsområde att utveckla.   

Som studenter inom företagsekonomi är risk och kapital återkommande begrepp. Vi har vid 

ett flertal tillfällen kommit i kontakt med olika teorier och frågor kring betydelsen av risk och 

kapital på den finansiella marknaden, vilket vi personligen finner intressant. Efter att ha blivit 

introducerade för detta ämne har vi som ambition att bidra med ytterligare förståelse inom 

detta forskningsområde. Vår främsta utgångspunkt för genomförandet av denna studie utgörs 

av en idé om att affärsänglar är en viktig aktör på den finansiella marknaden som det behövs 

mer kunskap om. Dem kan med sitt kapital, kompetens och nätverk bidra till entreprenörers 

möjligheter att skapa arbetstillfällen och även generera ekonomisk tillväxt (Osnabrugge, 

2000). Enligt vår bedömning kan denna utveckling av mindre entreprenörsverksamheter vara 

gynnsam även för den finansiella marknaden i stort. Med denna studie hoppas vi därför kunna 

belysa hur affärsänglar ser på investeringar som genomförs i företags tidiga utvecklingsfaser, 
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med tanke på de risker som involveras. På så vis kan föreliggande studie även bidra med en 

fördjupad kunskap om affärsänglars betydelse på den finansiella marknaden.   

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Behovet av finansiellt kapital   

Idag är det viktigt och nödvändigt att samtliga nationer ständigt arbetar för att skapa fler 

arbetstillfällen och ökat välstånd på den finansiella marknaden. Enligt OECD (2012) har den 

ekonomiska krisen som inleddes år 2007 bidragit till ett uppenbart behov av strukturella 

reformer, framförallt i syfte att öka arbetskraften. Fokus bör därför riktas mot att skapa fler 

arbetstillfällen, som en del i att utveckla och stärka de nationella ekonomierna efter den 

ekonomiska krisens framfart. Ett ökat företagande ses hos den Europeiska unionen som ett 

betydelsefullt incitament för att bidra till en sådan utveckling. Etablering av nya företag utgör 

dock inte enskilt ett framgångsrikt koncept, den avgörande faktorn är snarare hur väl de 

nystartade företagen på lång sikt kan skapa jobb och mervärde (OECD, 2012; SCB, 2008).  

En förutsättning för att kunna skapa en framgångsrik verksamhet som kan överleva på 

marknaden och på längre sikt generera ökad tillväxt utgörs av finansiellt kapital. Kapital kan 

återfinnas hos ett flertal källor, bland annat banker, statliga stöd, investmentbolag och 

riskkapitalister (Karaömerlioglu & Jacobsson, 2000; Rasila, 2004). Sveriges finanssystem har 

under många år karaktäriserats av att vara kreditbaserat där företag och entreprenörer förlitar 

sig mycket på lån från banker för att finansiera sin verksamhet (Månsson & Landström, 

2006). Det ligger i linje med att nationen har haft en prägel av att vara så kallad 

bankorienterad till skillnad från den Anglo-saxiska modellen som i större utsträckning baseras 

på en effektiv kapitalmarknad (Hamberg, 2004). På senare tid går det däremot att skönja en 

förändring på den finansiella marknaden i Sverige vad gäller införskaffandet av kapital. 

Förändringen innebär ett skifte från tidigare bankorientering till att alltmer karaktäriseras av 

den kapitalbaserade modellen (Månsson & Landström, 2006). Enligt Månsson och Landström 

(2006) skapar denna förändring bland annat större möjligheter för entreprenörer att starta upp 

nya verksamheter. Detta till följd av exempelvis avregleringar på marknaden, vilket har lett 

till en ökning av utländskt institutionaliserat kapital samt de skattereformer som under 1991 

och 1994 öppnade upp för olika typer av ägandeskap och källor till finansiering. 

Enligt den traditionella rangordningsteorin bör finansiella resurser fördelaktigt inhämtas 

främst från intjänat kapital (det vill säga vinster), efterföljt av externa lån. Externt kapital är 

med andra ord den sista utvägen att finansiera sin verksamhet med. Inom området för 

nyetablering av företag, exempelvis då en entreprenör vill förverkliga sin idé, finns det 

däremot ett stort behov av externt kapital. Det kan komma att ifrågasätta den traditionella 

teorins rangordning. Dels är det svårt för nystartade verksamheter, som inte genererar någon 

inkomst förrän produktionen är väl utvecklad och försäljningen har dragit igång, att med eget 
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kapital finansiera sin verksamhet. Dels grundar sig entreprenörers efterfråga på externt kapital 

på det faktum att det inte medför några räntekostnader och fasta återbetalningsskyldigheter 

som ofta är negativt förknippade till banklån. För att kunna utveckla en framgångsrik 

verksamhet som på länge sikt kan generera tillväxt och arbetstillfällen är det essentiellt att 

säkerställa att rätt finansiellt kapital går att matcha med den risk som involveras. Finansiellt 

kapital i form av banklån är vanligtvis säkrade med avseende på ett företags tillgångar. 

Dessutom krävs högre säkerhet för de banklån som ska finansiera relativt osäkra projekt, 

vilket i sin tur medför att de förväntade avkastningarna behöver vara tillräckligt höga för att 

locka dessa investerare. På så vis kan finansiellt kapital i form av banklån argumenteras för att 

vara ett mindre bra alternativt för nyetablerade entreprenörverksamheter (Aernoudt, 2005). 

Enligt Aernoudt (2005) kan riskkapital i många fall utgöra ett bättre alternativ.  

 

1.1.2 Riskkapital som finansiell resurs    

Riskkapital är en investering i ett bolags egna kapital och som omfattar samtliga externa 

tillskott av kapital som inte utgörs av lån (Helle, 2004). Riskkapital utgör ett finansiellt bidrag 

i verksamheter (ofta nystartade) eller projekt som förknippas med en hög risk. Vidare 

genomförs investeringen med en förhoppning att den på sikt ska generera en hög avkastning, 

vilken mer än väl ska täcka för den inledningsvis riskfyllda finansieringen (Osnabrugge, 

2000). Enligt Rasila (2004) utgör riskkapital ett effektivt sätt för entreprenörer att nå 

framgång eftersom verksamheten kan växa snabbare än om eget kapital och eventuella 

intäkter skulle användas som finansiellt kapital. Med andra ord är entreprenörsverksamheter 

högst beroende av externt kapital och framförallt riskkapital för att uppnå hög tillväxt 

(Osnabrugge, 2000; Rasila, 2004).   

Begreppet riskkapital kan ses som en övergripande benämning för en rad finansieringstillskott 

i bolag. Inom området för finansiering talas det främst om tre olika typer av riskkapital, vilka 

är private equity, venture capital samt informellt venture capital (Helle, 2004). Med anledning 

av att fokus i föreliggande studie kommer att riktas mot informellt venture capital (i form av 

affärsänglar) är det av betydelse att här redogöra för skillnaden mellan dessa riskkapital för att 

en djupare förståelse ska kunna nås.  

Private equity refererar till de riskkapitalinvesteringar som sker i onoterade bolag med ett 

tidsbegränsat engagemang (Helle, 2004). I Sverige startade private-equity-investeringar under 

mer organiserade former under mitten av 1970-talet och syftade då till att förse verksamheter 

som befann sig i introduktionsfasen med ekonomiskt stöd och ägarengagemang (SVCA). Idag 

används terminologin däremot för de investeringar som sker i senare faser av ett bolags 

utveckling och särskiljer dessa från venture capital som görs i tidiga faser (Helle, 2004).  

Venture capital brukar definieras på samma sätt som private equity men används mer som ett 

samlingsbegrepp för de investeringar som sker under de så kallade seed-, start-up-, och 

growth-faserna (se figur 1). Vidare avses professionella investerare vars målsättning är att 

uppnå en god avkastning för sin finansiering, vilket medför att investeringar sker i företagets 

tidiga utvecklingsfaser. Venture capital-investerare har ofta en god branschkunskap inom det 
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området som investeringen sker. Därför omfattar detta riskkapital även av ett aktivt 

engagemang från investerarens sida i syfte att driva fram företaget (SVCA).  

Informellt venture capital syftar till privatpersoners investeringar av eget kapital i små 

onoterade företag, ofta tillsammans med ett aktivt engagemang i bolaget under en begränsad 

tid (Landström, 1997; Helle, 2004). Som nämnt tidigare har Sverige traditionellt sätt förlitat 

sina finansiella resurser på banker och olika statliga stöd. På senare tid har däremot intresset 

ökat för den informella riskkapitalistmarknaden. Hädanefter kommer informellt venture 

capital att refereras som investeringar av affärsänglar. 

Samtliga riskkapital utgörs således av en investering under en begränsad tid, under vilken 

investeringen ska kunna säljas eller avvecklas för att investeraren på så vis ska få tillbaka 

finansieringen och dess avkastning. Dessutom bidrar venture capital och informellt venture 

capital inte endast med finansiellt kapital utan även kompetens och engagemang i många fall 

(Helle, 2004).  

 

1.1.3 Riskkapital i ett företags utvecklingsfaser    

En annan betydelsefull skillnad mellan olika riskkapitalinvesteringar är i vilken utsträckning 

de tillämpas och i vilka skeden under ett företags utvecklingsfaser. Ett företags utveckling kan 

utifrån ett riskkapitalistiskt perspektiv indelas i fem faser: pre-seed, seed, start-up, growth och 

exit (Festel, 2011). Under seed- och start-up-faserna upplevs intresset för riskkapital hos 

entreprenören som större än under de senare faserna, vilket även gäller fördelarna med att få 

assistans av ägarskapet. Detta eftersom det är svårt för entreprenörer att få sina projekt 

finansierade i och med den höga risken som förknippas med investeringar i tidiga 

utvecklingsfaser. Marknaden verkar således inte helt effektivt för de inledande delarna av en 

verksamhet. Riskkapital kan fungera som utfyllnad för den bristande tillgången på kapital 

under dessa faser. På samma grunder minskas efterfrågan av riskkapital i och med företagets 

utveckling och tillväxt (Aernoudt, 2005).  

 

Figur 1. Företags utvecklingsfaser och dess finansieringsformer (modifiering av Festel, 2011) 
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Under de senare faserna, mellan start-up och growth, behöver verksamheten tillskott av mer 

kapital för att öka tillväxten. Det involverar ofta en större summa än tidigare, vilket gör det 

mindre hanterbart för exempelvis en affärsängel, som har investerat i tidigare skeden, att 

fortsätta finansieringen. I dessa fall kan entreprenören använda sig av venture capital för att 

möjliggöra ytterligare utveckling. Det ligger även i linje med det som venture capital-

investerare söker, nämligen objekt som befinner sig inom de så kallade tillväxt- eller 

expansionsfaserna. Dessa investerare försöker i sådan stor utsträckning som möjligt undvika 

alltför riskfyllda investeringar och föredrar snarare större samt mindre arbetsintensiva objekt, 

mer specifikt undviker dem seed-faserna (Aernoudt, 2005). Sammanfattningsvis kan 

samarbetet med en affärsängel utgöra ett bra alternativ under företagets seed- och start-up-

faser medan venture capital inträder under start-up- och growth-faserna (dock fortfarande 

under ett företags tidigare utveckling) (Aernoudt, 2005). Enligt vår bedömning finns det ett 

behov av att undersöka området kring affärsänglar ytterligare i och med att de fyller det 

finansiella ”gapet” som övriga riskkapitalister inte tillfredsställer (Festel, 2011). Dessutom 

utgör detta riskkapital ett viktigt incitament för entreprenörers möjlighet att förverkliga sina 

idéer, vilket i sin tur kan komma att gynna den globala ekonomin i stort. Följaktigen kommer 

ingen distinktion att göras mellan private equity och venture capital med anledning av att det 

är av mindre relevans för en vidare förståelse av denna studie. Föreliggande studie kommer att 

inriktas mer mot informellt venture capital, mer specifikt affärsänglars investeringar.  

 

1.1.4 Vad är en affärsängel?  

Studier kring affärsänglar och deras arbete inleddes under 1970-talet och behandlade främst 

deras sätt att identifiera och värdera nya investeringsområden. Fyrtio år senare är detta 

ämnesområde fortfarande relativt outforskat, främst på grund av svårigheten med att 

identifiera affärsänglar då många strävar efter att behålla sin anonymitet (Helle, 2004).   

Av de forskningsstudier som har genomförts i modern tid försöker samtliga ge en definition 

av vad en affärsängel är. Det finns därför en rad olika bidrag till denna fråga, vilket gör desto 

viktigare för denna studie att presentera vår utgångspunkt och begreppsbenämning. Vidare går 

det inte att urskilja en homogen grupp av affärsänglar. Detta eftersom beslutskriterier och 

bedömning skiljer sig åt samt det faktum att affärsänglar även har olika erfarenheter sedan 

tidigare, vilka dem tar med sig i värderingen av nya investeringsbeslut. I föreliggande studie 

kommer begreppet affärsängel att definieras som ”privatpersoner som väljer att investera eget 

kapital i små onoterade företag” och som dessutom bidrar med ”affärsmässig kunskap till 

nystartade företag med tillväxtpotential, med andra ord kompetent kapital” (Landström, 1997, 

s.1; Helle, 2004, s.20). Dessutom investerar affärsängeln inte i objekt som de har en personlig 

anknytning till, exempelvis familjeägda verksamheter (Lahti, 2011).   

Enligt KPMG (1992) tenderar affärsänglar att investera inom branscher som de själva har 

varit aktiva inom tidigare, antingen som entreprenörer eller investerare. Investeringen sker i 

hopp om att få tillbaka sin finansiering och en hög avkastning på det investerade kapitalet 

(Lahti, 2011). Som grund för sina investeringsbeslut och finansiella antaganden utgår 
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affärsängeln ofta ifrån karaktären av företagaren/entreprenören eller företagsledningen 

(Mason och Harrison, 1994).  

Affärsänglar kan arbeta på olika sätt i de bolag och verksamheter som dem engagerar sig i. 

Till exempel varierar graden av engagemang och de roller som affärsängeln intar inom sitt 

investeringsobjekt. Generellt sätt går det att göra en indelning av affärsänglar i passiva 

respektive aktiva aktörer. En passiv investerare gör normalt sätt en utvärdering av det objekt 

som han/hon planerar att investera i men engagerar sig inte mycket mer än så i bolagets 

verksamheter efter investeringen. Denna roll intas ofta av affärsänglar som investerar 

tillsammans med andra affärsänglar som i större utsträckning intar en ledarroll i 

verksamheten. Det finns med andra ord inte samma behov av att vara lika engagerad som vid 

en investering genomförd av en enskild affärsängel. De övriga affärsänglarna litar istället på 

att den som aktivt arbetar med bolaget sköter sina arbetsuppgifter och leder verksamheten mot 

tillväxt och framgång. På så vis skiljer sig passiva affärsänglar från aktiva, som ofta får en 

stark inverkan på verksamheten. Exempelvis kan en aktiv affärsängel inta en position som 

medlem i teamet, där han/hon med hjälp av sin kompetens och sitt nätverk själv arbetar som 

bolagsutvecklare. Alternativt utgör affärsängeln en del av ett företags styrelse, vilket visar på 

en hög nivå av engagemang (Helle, 2004).  

Med anledning av det är svårt att identifiera affärsänglar är det också svårt att uttala sig om ett 

specifikt antal som finns på dagens marknad. Uppskattningsvis rör det sig dock om omkring 

3000 aktiva affärsänglar i Sverige. I jämförelse med grannlandet Finland är detta en relativt 

hög siffra medan det förhåller sig lågt till Englands cirka 20 000-40 000 verksamma 

affärsänglar och USA:s omkring 400 000 affärsänglar (Lahti, 2011, Helle, 2004). 

Genomsnittsinvesteringen som affärsänglar i Sverige genomför ligger på cirka 400 000 kronor 

men bland de högsta summorna återfinns belopp över tio miljoner kronor (Helle, 2004). 

Vidare investerar fyra av tio affärsänglar mer än 25 procent av eget kapital, genomför i 

genomsnitt cirka en investering per år som varar omkring 10 till 15 år. För att komma i 

kontakt med nya investeringsmöjligheter använder sig affärsängen främst av eget aktivt 

sökande, affärsbekanta, vänner eller via andra företagande. I en studie som omfattandes av 69 

affärsänglar uppger 55 procent av dessa tillfrågade att de diskuterar och får råd av en annan 

person innan de beslutar om en investering (Landström 1992; 1993).  

Affärsänglars beslutskriterier består mer av riktlinjer snarare än utprövade avancerad 

modeller, de kriterier som finns är främst utvärdering av entreprenörens kompetens, 

marknadens tillväxt samt finansiella överväganden (Landström, 1997). Landström (1997) 

menar även att affärsänglar, i sina beslutskriterier, lägger mindre vikt vid 

nulägesförutsättningarna (befintliga produkt- och marknadsförhållanden) och fokuserar desto 

mer på affärspotentialen samt relationen till företagsledaren.       

Eftersom affärsänglar i många fall själva har tidigare erfarenhet av entreprenörskap, är det 

viktigt att begreppen affärsängel och entreprenör inte blandas ihop. Givet definitionen av en 

affärsängel och hur denne arbetar används benämningen för entreprenör som innovativa, 

idéskapande, risktagande och flexibla personer. De är samtidigt transparenta, vilket innebär 

att de anpassar sig till hur omvärlden ser ut (Wetzel & Freear, 1996).  
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1.1.5 Relationen mellan affärsängel och entreprenör  

Entreprenörer behöver ofta, förutom kapital, även operationell assistans för att lyckas med sin 

verksamhet, vilket affärsängeln i de flesta fall kan bidra med. Affärsängeln kan med andra ord 

bidra med kapital, kompetens och nätverk. Det medför att relationen mellan investerare och 

entreprenör blir desto mer betydelsefull (Festel, 2011). Detta eftersom bristen på en effektiv 

marknad för entreprenörer medför ett kritiskt behov av samarbete. Enligt Cable och Shane 

(1997) karaktäriseras relationen mellan entreprenör och riskkapitalist av ett utnyttjande av 

respektive specifika kunskaper i strävan efter framgång.  

Entreprenörens del i denna relation utgörs dels av kunskaper om oexploaterade möjligheter 

och hur immateriella och materiella resurser kan kombineras i strävan efter att utnyttja dessa 

möjligheter på bästa sätt. Dels är entreprenören även specialiserad på att hantera dagliga 

aktiviteter för att utveckla verksamheten. Affärsängeln kan bidra med och utveckla viktiga 

kontakter med individer och institutioner som bland annat kan reducera kostnaden för att 

införskaffa ytterligare kapital, hitta kunder och leverantörer samt etablera en god trovärdighet 

på marknaden. Vidare kan affärsängeln fungera som rådgivare vid etableringen av nya projekt 

eller hjälpa entreprenören att formulera en fungerande företagsstrategi. På så vis bidrar båda 

parter med kompetens och utveckling. Tillsammans kompletteras deras specifika kunskaper, 

vilket utgör en förutsättning för ett framgångsrikt företagande. Det är detta som skiljer en 

entreprenörs- och affärsängelrelation från andra typer av företagssamarbeten (Cable & Shane, 

1997). Men frågan är däremot vad som händer om relationen mellan investerare och 

entreprenör inte blir vad som förutspått? Vad händer om någon part inte lever upp till de 

förväntningar som sats? Enligt vår mening kan detta utgöra en potentiell risk i sammanhanget.   

  

1.1.6 Operationella och finansiella risker  

För att åstadkomma en bättre och mer sammanhängande förståelse inför det som tas upp i 

senare resultatavsnittet är det, enligt vår mening, av betydelse för denna studie att framföra 

några av de generella riskbegrepp som här refereras till. Däremot återstår fortfarande studiens 

syfte att undersöka vilka mer specifika risker som affärsänglar måste hantera i sitt arbete och 

hur dessa värderas. 

I litteratur inom det företagsekonomiska området behandlas bland annat begreppet 

lönsamhetsrisk (profitability risk). Det kan ses som en mer övergripande benämning för de 

risker som såväl företagare som investerare måste förhålla sig till på den finansiella 

marknaden. Lönsamhetsrisk syftar till sannolikheten att framtida lönsamhet kommer att 

avvika från förväntad lönsamhet. Lönsamhetsrisken omfattas även av antagandet att 

lönsamhet varierar över tid i den utsträckningen att variationen inte kan fastställas. För att 

tydliggöra denna risk ytterligare kan den fördelaktigt indelas i operationella respektive 

finansiella risker, som tillsammans påverkar lönsamhetsrisken (Hamberg, 2004).  
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Den operationella risken definieras av Hamberg (2004) som en del av den lönsamhetsrisk som 

är relaterad till ett företags operationella aktiviteter. Följaktligen påverkas denna risk av fyra 

faktorer: volymosäkerhet, det vill säga att ingen vet exakt vilken efterfråga som kunder 

kommer att ha i framtiden (risken påverkas av såväl konkurrens från andra företag som 

produktlivscykler) och prisosäkerhet, innebärande att ingen vet exakt priset på produkter eller 

tjänster som kommer att säljas. De andra två faktorerna utgörs dels av volymkänslighet, vilket 

påverkas av företags produktionsstruktur. Exempelvis har företag med en kapitalintensiv 

produktionsstruktur ofta fler fasta kostnader, vilket gör de mer känsliga för förändringar av 

försäljningsvolymen. Dels utgörs en annan faktor av priskänslighet, som är beroende av 

förändringar vad gäller försäljningspriser över tid. Om till exempel förändringar av 

försäljningspriset kan kompenseras av förändringar av produktionspriset påverkas företag 

mindre av prisosäkerhet. Den operationella risken måste alltid tas med i beräkningen vid 

finansiella beslut menar Hamberg (2004).  

Den finansiella risken handlar, till skillnad från den operationella, om den del av 

lönsamhetsrisken som kan relateras till ett företags finansiella aktiviteter (Hamberg, 2004). 

Finansiella risker syftar ofta till osäkerhet kring den framtida avkastningen och möjligheten 

till finansiell förlust (Horcher, 2005). Sammanfattningsvis kan således de operationella och 

finansiella riskerna inverka på aktörers finansiella beslut, vilket är betydelsefull att ha i åtanke 

för det resultat som presenteras i denna studie.   
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1.2 Problembakgrund 
 

1.2.1 Problemdiskussion  

I tidigare avsnitt har det talats mycket om de höga risker som förknippas med investeringar 

som sker i företags tidiga utvecklingsfaser. Dessutom har svårigheten för entreprenörers 

möjlighet att få tillskott av extern finansiering belysts, vilket beror på just den förknippade 

risken. Det är i detta sammanhang som begreppet affärsängel har kommit att få stor betydelse 

eftersom de kan erbjuda en lösning på entreprenörens problematik (Festel, 2011). Däremot 

skiljer sig ofta affärsänglars sätt att bemöta en investeringsmöjlighet till skillnad ifrån andra 

investerare. Exempelvis kräver banker högre säkerhet för lån som ska finansiera relativt 

osäkra projekt, vilket kan utgöras av ett företags tillgångar eller att de förväntade 

avkastningarna måste vara tillräckligt höga (Aernoudt, 2005). Affärsänglar däremot, ser mer 

till karaktären av entreprenören, marknadspotentialen för affärsidén samt produkten 

(Landström, 1997). Innebär inte detta att affärsänglar ställs inför andra typer av riskmoment 

än andra investerare som finansierar i företags senare utvecklingsfaser där det finns mer 

information att tillgå vid deras objektanalys? Enligt Landström (1997) baseras affärsänglars 

beslutsgrundande inte enligt traditionellt sätt eftersom det i det skedet inte existerar 

information som krävs för att anta ett lika analytiskt förhållningssätt som venture-capital-

investerare. Istället måste affärsängeln, som investerar i företags tidiga utvecklingsfaser, 

förlita sig på andra aspekter (som nämnts ovan). Det bör, enligt vår bedömning, medföra att 

affärsängeln utsätter sig för vissa risker som andra investerare lättare kan hantera alternativt 

undvika då de investerar i olika faser. Med anledning av att tidigare forskning inom detta 

område är relativt begränsat är ambitionen med föreliggande studie därför att bidra med 

ytterligare kunskap om affärsänglar och de risker som dessa investerare möter.    

 

1.2.2 Problemformulering  

Hur ser affärsänglar på de risker som involveras i investeringar genomförda i företags 

inledande utvecklingsfaser? 

Detta ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

 Vilka risker i och med en investering ser affärsänglar som förekommande? 

 Hur värderar affärsänglar de förekommande riskerna i förhållande till varandra?    
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1.3 Syfte  

Med hänvisning till angiven bakgrundsbeskrivning och problembakgrund är syftet med denna 

studie att skapa djupare förståelse om affärsänglar och deras syn på att investera eget kapital i 

företags tidiga utvecklingsfaser. Vidare ämnas undersöka affärsänglars förhållande till de 

risker som involveras i investeringar genomförda i ett företags inledande utvecklingsfaser.  

 

1.4 Avgränsning    

Denna studie kommer att fokusera på den svenska marknadens affärsänglar, vilket utgör den 

främsta avgränsningen. De andra avgränsningarna som vi har valt att göra handlar framförallt 

om specifika urvalskriterier. För att generera ett sådant riktigt och pålitligt resultat som 

möjligt har vi satt kriterier för att respondenterna själva ska ha genomfört investeringar i 

företags tidigare utvecklingsfaser, med andra ord ha egna erfarenheter kring affärsänglars 

verksamhet. Respondenternas kunskaper och expertis inom området har således varit i fokus 

för studiens avgränsning.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Den teoretiska utgångspunkt som kommer att redogöras för nedan är agentteorin som efter en 

mer allmän presentation kommer att riktas mer mot det maktförhållande som kan uppstå vid 

samarbetet mellan affärsängel och entreprenör. Vidare kommer tidigare studier och 

forskning som har genomförts inom området att presenteras. Deras relevans och tillämpning i 

förhållande till föreliggande studie kommer även att diskuteras kort i följande avsnitt och mer 

ingående i senare resultat- och diskussionsavsnitt.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

 

2.1.1 Agentteori  

En teori som uppmärksammar relationen mellan två parter där ena har i uppgift att utföra en 

eller flera tjänster för den andras räkning benämns för agentteorin (agency theory). Den 

erbjuder en alternativ förklaring till hur en person (principalen) engagerar en annan person 

(agenten) att utföra en eller flera tjänster på principalens begäran. Dessa parter tar ofta med 

sig sina respektive intressen i samarbetet med en förhoppning om nyttomaximering. 

Samarbetet mellan principalen och agenten inkluderar även att principalen i viss utsträckning 

delegerar en del av beslutsfattandet till agenten. Eftersom relationen mellan principal och 

agent till stor del handlar om att nyttomaximera sina individuella intressen med hjälp av den 

andras kompletterande förmågor kan samarbetet karaktäriseras av en intressekonflikt (Jensen 

& Meckling, 1976). 

En av de viktigaste delarna som agentteorin belyser är att separationen mellan ägandeskap och 

kontroll av resurser leder till ett så kallad agentproblem. Skillnaden mellan principalens och 

agentens egenintressen benämns här som en agentkostnad (agency cost) och den främsta 

problematiken utgörs av att ena parten kommer att ha ett informationsövertag. Engagerar sig 

agenten mer eller mindre kommer samarbetet att karaktäriseras mer eller mindre av 

asymmetrisk information, det vill säga att parterna inte har tillgång till samma eller 

motsvarande mängd information. Enligt agentteorin bidrar detta problem till ett inte lika 

idealiskt samarbete som när det inte sker någon separation mellan ägandeskap och kontroll av 

resurser (Hamberg, 2004).    

Inom ramen för denna teori kan den asymmetriska informationen komma att spela en 

avgörande roll innan eller efter ett kontrakt skrivs mellan parterna. Det handlar om i vilket 
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skede den som har informationsövertaget väljer att utnyttja sin resurs. Ett så kallat ”adverse 

selection”-problem inträffar när ett kontrakt ska skrivas utan att båda parter har tillgång till 

samma information. I likhet med denna problematik kan informationsövertaget utnyttjas efter 

ett kontrakt har signerats, vilket benämns för ”moral hazard”-problem. Frågan man kan ställa 

är exempelvis om kapital som en entreprenör efterfrågar verkligen är ämnat för det som 

han/hon hänvisar till? För att undvika dessa typer av problem brukar det finnas skriftliga krav 

i kontraktet som minskar risken för eventuella negativa överraskningar som kan påverka 

samarbetet (Hamberg, 2004).  

Vidare finns det insatser som parter i ett samarbete med asymmetrisk informationsdelning kan 

ta hjälp av för att minska de agentkostnader som uppstår. Inom ett företag är det 

eftersträvansvärt att hålla agentkostnaderna så låga som möjligt, det vill säga att principalens 

och agentens egna intressen är så lika som möjligt. Genom att använda sig av övervakande 

(monitoring) och bindande (bonding) aktiviteter kan dessa agentkostnader minskas eftersom 

det bidrar till att båda parter får gemensamma intressen att nyttomaximera (Hamberg, 2004). 

Exempelvis kan agenten engagera sig mer i samarbetet och principalen kan då begära 

rapportering av det som agenten har fått delegerat för att se om han/hon agerar i principalens 

intresse (Jensen & Meckling, 1976). Dessutom kan mer bindande aktiviteter minska 

agentkostnader, exempelvis att agenten kräver en viss avkastning eller ersättning för de risker 

som han/hon tar i och med sin involvering i ett samarbete (Hamberg, 2004). Bindande 

aktiviteter syftar även till att behålla agenten lojal mot principalen, vilket även påverkar 

agentkostnaderna positivt (Cable & Shane, 1997). Problematiken med ett samarbete där det 

kan uppstå asymmetrisk information och där två parter kan komma att ha olika intressen är 

därför ett genomgående inslag inom agentteorin. I och med att samarbetet mellan affärsängel 

och entreprenör kan liknas vid det förhållande agentteorin belyser mellan agent och principal 

kan agentteorin bidra med förklaringar till olika skildringar som presenteras i resultat- och 

analysavsnittet. Det kan komma att generera en djupare förståelse inför det som föreliggande 

studie ämnar undersöka.     

 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Affärsänglar genom tiderna  

Även om de investeringar som affärsänglar ägnar sig har funnits länge, är begreppet 

affärsängel något av ett modernt fenomen (Helle, 2004). En tidigare studie som har undersökt 

den svenska marknaden för affärsänglar utifrån ett tidsperspektiv mellan åren 1992 och 2004 

har genomförts av forskarna Månsson och Landström (2006). Med bakgrund av 

makroekonomiska förändringar och hur dessa har påverkat den informella 

riskkapitalmarknaden presenteras bland annat förändringar gällande mängden investeringar, 
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vilka branscher som affärsänglar investerar inom samt på vilket sätt affärsänglars 

transaktionsflöde har förändrats under dessa år.    

Med anledning av att vår studie antar ett forskningsområde som har fått en allt större inverkan 

på den finansiella marknaden, är det enligt vår bedömning viktigt att belysa den förändring 

som har lett fram till detta. Dessutom visar Månsson och Landströms (2006) studie på att allt 

fler affärsänglar ägnar sig åt högriskinvesteringar och investerar i tidigare utvecklingsfaser i 

en jämförelse mellan åren 1992 och 2004. Det kan därmed argumenteras vara ett relevant 

inslag för föreliggande studie eftersom resultaten kan komma att sättas i relationen till 

varandra.  

Forskarna presenterar i sin studie en rad faktorer som har kommit att påverka denna trend som 

idag växer sig allt större. Framförallt har ekonomiska, politiska och tekniska förändringar 

påverkat den svenska finansiella marknaden (Månsson & Landström, 2006). Genom att utgå 

ifrån tre propositioner var syftet med denna studie att samla in data som kunde bevisa 

alternativt motbevisa dessa. På så vis kunde Månsson och Landström (2006) sedan presentera 

de förändringar som har skett under perioden 1992 och 2004. Propositionerna utgjordes av: (i) 

år 2004:s affärsänglar investerar mer kapital än år 1992:s affärsänglar, (ii) år 2004:s 

affärsänglar investerar i tidigare faser och i fler högteknologiska branscher än år 1992:s 

affärsänglar och (iii) affärsänglars transaktionsflöde ökade mellan åren 1992 och 2004.      

I denna studie tillämpades en metodtriangulering för att identifiera lämpliga respondenter. 

Först blev 12 affärsängelnätverk, lokaliserade på olika geografiska platser, tillfrågade om att 

dela ut enkäter bland sina medlemmar. Sedan identifierades andra investerare med hjälp av 

företag som tidigare hade använt sig av informellt riskkapital, så kallat snöbollsurval. 

Slutligen sökte forskarna efter företag vars namn baserades på styrelsemedlemmars för- och 

efternamn i kombination med ”Investment Inc” (Månsson & Landström, 2006).    

Resultatet från Månsson och Landströms (2006) studie utgör en komparativ framställning. 

Empirisk data insamlat från deras studie år 2004 sätts i relation till en tidigare studie som 

genomfördes av Landström år 1992 och 1993 för att på så vis kunna dra slutsatser om de 

förändringar som skett. Den första propositionen visade sig vara korrekt, mängden investerat 

kapital hade ökat med 25 procent. Däremot hade inte affärsänglars informella investeringar 

ökat i förhållande till deras finansiella bestånd. Studiens andra proposition visade sig också 

stämma överens med resultatet. Affärsänglar ägnade sig åt fler högriskinvesteringar under 

2004 än 1992 samt i tidigare utvecklingsfaser. Dessutom skildrades en ökning vad gäller 

investeringar genomförda av affärsänglar inom högteknologiska industrier (en ökning från 27 

till 48 procent). Avseende affärsänglars transaktionsflöde visade resultatet en positiv trend. En 

ökning av investeringsmöjligheter, vilket innebär att affärsänglar kan vara selektiva i sina 

investeringsbeslut menade forskarna utgjorde en bidragande orsak till denna positiva 

förändring. Ett ökat transaktionsflöde är, från ett marknadsperspektiv, något som ständigt bör 

eftersträvas (Månsson & Landström, 2006). 
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2.2.2 Beslutskriterier hos informella riskkapitalister  

En tidigare studie som har genomförts inom detta ämnesområde är av forskaren Landström 

(1997). Han menar på att det är av stor betydelse att skapa kunskap om hur affärsänglar 

arbetar och på vilka grunder dessa investerare finansierar olika verksamheter. Vidare menar 

Landström att forskningen är alltför bristande vad gäller affärsänglar, men att dem utgör ett 

viktigt bidrag för den finansiella marknaden. Det gäller framförallt deras förmåga att 

finansiera företag och verksamheter i de inledande utvecklingsfaserna där andra externa 

kapitalalternativ (exempelvis banklån och private equity) inte ter sig lika bra.  

Landströms (1997) studie anordnades med syfte att presentera och beskriva de beslutskriterier 

som ligger till grund för informella riskkapitalisters bedömning av nya 

investeringsmöjligheter. Dessutom presenterar forskaren de egenskaper som informella 

riskkapitalister värdesätter i investeringsmöjligheten (exempelvis entreprenörens personliga 

karaktärsdrag). I och med att föreliggande studie kommer att fokusera på de risker som kan 

förknippas med investeringar genomförda av affärsänglar, menar vi att Landströms (1997) 

studie utgör ett viktigt bidrag för vidare förståelse av det resultat som senare kommer att 

presenteras.   

Enligt forskaren själv har en mer analytisk metod tillämpats i denna studie för att komplettera 

begränsningar i den metod som använts i tidigare forskning. Här används den så kallade 

conjoint-metoden vars målsättning är att ”kvantitativt mäta den relativa betydelsen av ett 

attribut i förhållande till ett annat” (Landström, 1997, s.13). Respondenterna får med andra 

ord, utifrån sina egna preferenser, värdera och rangordna hur viktigt ett attribut är i 

förhållande till ett annat genom att enskilda attribut ställs emot varandra (så kallad trade-off-

approach).    

Studien genomfördes i samarbete med ett flertal andra länder, exempelvis Frankrike, England, 

Nordirland, Finland och Sverige. Resultatet som skildras utgör dock endast den svenska delen 

av studien, vilket samlades in via explorativa intervjuer med informella riskkapitalister och 

litteraturgenomgång. Totalt deltog 44 informella riskkapitalister genom att hälften av dessa 

fick besvara ett mer omfattade frågeformulär med frågor avseende generella beslutskriterier 

och andra hälften gällande ledarskapskriterier.   

Resultatet från Landströms (1997) studie visade bland annat att de generella beslutskriterierna 

varierade i stor utsträckning bland respondenterna och de tycktes vara mer individspecifika. 

Dessutom tycks olika informella riskkapitalister använda olika beslutskriterier vid olika 

investeringsmöjligheter. Det framgick även av resultatet att dessa informella riskkapitalister 

lägger stor vikt vid ledarskapet bakom investeringsförslaget, vilket gör värderingen av 

entreprenören eller företagsledaren desto mer avgörande. Vidare söker dessa riskkapitalister 

snarare potential i företagets marknad och produkter än de svagheter och styrkor som finns. 

Landström (1997) hänvisar till kriterier som ”marknadens tillväxt och attraktion”, 

”produktens och teknologins unikitet” och ”möjligheten att ta sig in på marknaden” som 

betydelsefulla (s.24). Framförallt handlar mycket av de nya investeringsmöjligheterna om hur 

entreprenören eller företagsledaren framställs.   
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2.2.3 Affärsänglars investeringar i Finland  

Ytterligare en studie som har fokuserat på verksamheten kring affärsänglar (på den finska 

marknaden) har genomförts av Lahti (2011). Han menar att det är viktigt att ha förståelse för 

vad som influerar olika investerares val eftersom de ofta tillämpar olika investeringsprinciper 

för varje enskild investering i hans/hennes portfölj. Därför bidrar forskaren med kunskap om 

vad som influerar affärsänglars värderingar, hur deras objektanalys av företag ser ut samt 

deras nivå av involvering i den investerade verksamheten. Vidare vill han undersöka och hitta 

några av de heterogena aspekter som finns affärsänglar emellan på den finansiella marknaden. 

Lahtis (2011) syfte är sammanfattningsvis att utveckla typologier av olika investeringar 

gjorda av affärsänglar genom att se till deras arbete med objektanalys av investeringen och 

involvering i den investerade verksamheten, vilka upprättas med utgångspunkt för 

agentteorin. Sedan tar forskaren reda på vilka faktorer som influerar dessa identifierade 

investeringstyperna.  

I Finland är den informella riskkapitalistmarknaden förhållandevis osynlig. Medan det endast 

finns ett så kallat affärsängelnätverk i Finland finns det omkring 20 stycken i Sverige, vilket 

Lahti (2011) menar utgör en svårighet avseende att samla in data för denna typ av studie. 

Trots detta baseras denna studie på data inhämtat från 53 enkäter besvarade av affärsänglar.     

Studien bygger på ett urval av data som Lahti (2008) insamlat tidigare (mellan åren 2005-

2006) genom personliga intervjuer med 53 affärsänglar. Forskaren behandlar materialet 

främst genom att tillämpa agentteorin som teoretisk grund. Det kan ses som ett relevant inslag 

för denna studie eftersom föreliggande studie också kommer att tillämpa agentteorin. Med 

hänvisning till att Lahti (2011) presenterar några av de influenser och investeringstyper som 

finns bland de finska affärsänglarna kan det, enligt vår mening, bidra med ett intressant inslag 

för denna studie. Trots att Lahtis (2011) studie genomfördes på den finska marknaden menar 

vi att det kan finnas liknande tendenser på den svenska marknaden, vilket gör denna studie till 

ett relevant bidrag.  

Studiens resultat visade att det finns en betydande variation vad gäller investeringsprinciper 

hos affärsänglar i Finland. Trots detta presenteras en kategorisering av affärsänglars 

investeringstyper och nivå av involvering i den investerade verksamheten, vilka indelas i fyra 

subgrupper: ”gamblers” (23 procent): låg nivå av såväl objektanalys som involvering, 

”conventional angel investments” (32 procent): låg nivå av objektanalys och en relativ hög 

nivå av involvering, ”due diligence-driven investments (30 procent): hög nivå av objektanalys 

och låg nivå av involvering och ”professionally safeguarded investments” (15 procent): hög 

nivå av såväl objektanalys och involvering i verksamheten som investeringen sker till (Lahti 

2011).      

Majoriteten av de tillfrågade tillämpar således investeringsprinciper som i studien motsvarar 

”conventional angel investments”. Dessa affärsänglar förlitar sig mycket på intuition inför ett 

investeringsbeslut men tar kontroll genom att sedan aktivt engagera sig i investeringsobjektet.  

Dessutom upplever dessa affärsänglar kunna fylla ut det avstånd som finns på marknaden vad 
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gäller kapital- och kompetensbehovet hos entreprenören. Vidare talar denna studie för att 

agentrisker inte upplevs på samma sätt inom de olika grupperna. Exempelvis utgör 

”gamblers” den mest intuitiva subgruppen som har en låg nivå av objektanalys och 

involvering, främst på grund av att dem ofta finansierar verksamheter som har en annan aktiv 

ledare (se tidigare avsnitt om passiv och aktiv affärsängel). Dessa reflekterar med andra ord 

inte lika mycket kring de eventuella risker som finns med en investeringsmöjlighet till 

skillnad från de andra subgrupperna. Ytterligare ett inslag i denna studie kan ses i och med 

affärsänglar inom gruppen ”due diligence-driven investments” ofta finansierar större summor 

men med en högre aktsamhet. Dessa investerare har även stor erfarenhet av den bransch som 

finansieringen sker inom då de ofta har gjort flera investeringar tidigare och har då fått 

erfarenhet om såväl framgång som misstag (Lahti, 2011).  

Enligt forskaren själv utgör viktiga slutsatser bland annat det faktum att marknaden för 

affärsänglar i hög utsträckning är heterogen. Detta på grund av att det finns alltför få 

mötesplatser tillgängliga för dessa investerare att utbyta erfarenheter i Finland, vilket kan 

påverka homogeniteten negativt. Dessutom karaktäriseras finska investeringar generellt sätt 

av att vara relativt stränga i sina objektanalyser. Med andra ord rekommenderas omfattande 

förberedelser inför möten med investerare eftersom dessa i stor utsträckning är måna om att 

kunna bedöma sanningen i den information som presenteras. Sedan menar Lahti (2011) att det 

även är viktigt att entreprenören och investeraren har en ömsesidig förståelse gällande 

respektive bidrag till verksamheten. Det kommer att leda till färre missförstånd och 

besvikelser.         
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3. Metod 

Nedan följer en presentation av val av ansats, metod och tillvägagångssätt. Dessutom diskuteras 

metodologiska ställningsantaganden, studiens utförande och forskningsetik.     

 

3.1 Kvalitativ och deskriptiv ansats  
 

Föreliggande studie antar en kvalitativ och deskriptiv ansats. Enligt Langemar (2008) har 

kvalitativ forskning som syfte att få fram beskrivande skildringar och förklaringar om hur 

verkligheten ser ut, i det här fallet gällande affärsänglars syn på de risker som de möter. 

Avsikten med föreliggande studie har därför varit att generera ett sådant detaljrikt och 

djupgående material som möjligt, framförallt genom valet av semistrukturerade intervjuer 

som metod.  Forskning med denna utgångspunkt använder ofta insamlingsmetod som 

intervjuer eller deltagande observationer för att kunna samla in denna typ av data 

(Johannessen & Tufte, 2007). Valet av semistrukturerade intervjuer har gjorts med eftertanke 

och med hänseende till studiens syfte och tidigare presenterat problem. Anledningen till detta 

val baserades även på det faktum att det dels skapar möjlighet för respondenten att berätta, 

diskutera och reflektera kring de risker som finns i och med affärsänglars investeringar i 

företags tidiga utvecklingsfaser. Dels har vi som intervjuar även möjlighet att ställa 

följdfrågor om det som respondenterna talar om (Blaxter, Hughes & Tight, 2006). Det gav 

resultatet en större mängd djupgående information, vilket har varit eftersträvansvärt under 

samtliga intervjutillfällen.  

 

3.2 Urval  
 

Urvalsmetoden som har använts för denna studie kan klassificeras som ett strategiskt eller 

målinriktat urval. Anledningen till detta aktiva val har varit att åstadkomma en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och valet av respondenter. Med andra ord valdes 

respondenter som ansågs relevanta och lämpliga för det ämne som här har valt att studeras, 

vilket benämns som strategiskt eller målinriktat urval (Johannessen & Tufte, 2007; Bryman, 

2004). I det här fallet har urvalskriteriet av respondenter baserats på följande punkter:   

 har egna erfarenheter kring affärsänglars verksamhet  

 själv agerat affärsängel genom att ha investerat i företags tidiga utvecklingsfaser    
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För att skapa ett representativt och lämpligt urval för denna studie kontaktades inledningsvis 

tre svenska affärsängelnätverk (Roslagens affärsänglar, STING och Connect Öst). Genom en 

kontaktperson inom respektive nätverk tillfrågades om han/hon kunde rekommendera ett antal 

respondenter som stämde in på urvalskriterierna och hade ett eget intresse av att delta. Detta 

förfarande kan även liknas vid det som Johannessen och Tufte (2007) refererar till som 

snöbollsmetoden. Här rekryteras respondenter genom att forskaren undersöker om vilka 

personer som är kunniga inom det område som studien genomförs och vilka forskaren därmed 

bör komma i kontakt med. Vi undersökte även vårt eget kontaktnät och i sin tur deras 

kontakter, i likhet med snöbollsmetoden, för att finna lämpliga respondenter. Eftersom syftet 

med föreliggande studie är att presentera ett mer djupgående och beskrivande resultat 

begränsades denna studie till ett urval om tre respondenter.   

Första respondenten är idag egenföretagare inom industribranschen med etablering i Sverige 

liksom i Japan och Nordamerika. Han har dessutom själv erfarenhet av tidiga 

företagsinvesteringar. Den andra respondenten arbetar som företagscoach (business coach) på 

STING och samarbetar med företagets affärsänglar. Han har lång erfarenhet av olika typer av 

privata investeringar inom teknikbranschen då han själv har investerat i cirka 20-25 bolag 

under sina verksamma år. Avslutningsvis intervjuades en tidigare toppchef inom telekom- och 

datakombranschen. Liksom de övriga respondenterna har han erfarenhet av informella 

investeringar i Sverige och globalt och har även själv investerat i företags tidiga 

utvecklingsfaser.   

    

3.3 Tillvägagångssätt  

Med hänvisning till att forskning kring affärsänglar och deras verksamhet är ett relativt 

outforskat område idag är det av stor betydelse att inledningsvis få en sådan djup förståelse 

kring ämnet som möjligt. Studien inleddes därför med att vi undersökte vilken tidigare 

forskning och information som fanns tillgänglig. Därefter bestämde vi en intressant 

forskningsfråga som kunde bidra med en vidare förståelse inför detta ämnesområde.  

För att få åtkomst till lämpliga respondenter som med sin expertis kunde bidra med relevant 

material för denna studie tog vi kontakt med ett flertal svenska affärsängelnätverk via telefon. 

Dessa utgjordes av Roslagens affärsänglar, STING och Connect Öst. Dessutom kontaktade vi 

ett antal personer som vi blivit rekommenderade via vårt eget kontaktnätverk. Genom att 

delge de urvalskriterier och det syfte som föreliggande studie har baserats på för ett antal 

kontaktpersoner kunde de utifrån denna information tillfråga lämpliga respondenter att delta. 

Som nämnt tidigare tillämpades semistrukturerade intervjuer som metod. Innan intervjuernas 

genomförande skrevs därför en intervjuguide som enligt Bryman (2004) ska utgöra en 

uppsättning frågor av mer generell karaktär. Under intervjutillfället har intervjuaren sedan 

tillfälle att ändra ordningsföljd eller ställa följdfrågor kring det respondenten talar om, vilket 

förekom under dessa intervjutillfällen.     



24 

 

Enligt Johannessen och Tufte (2007) är syftet med en kvalitativ ansats inte att dra generella 

slutsatser utifrån ett statistiskt material, utan att generera kunskap inom ett specifikt 

ämnesområde. Med anledning av att föreliggande studie har detta som utgångspunkt har vi 

haft som avsikt att undersöka respondenternas individuella uppfattningar och tolkning av 

händelser och handlingar kring affärsänglars investeringar. Genom valet av semistrukturerade 

intervjuer fick respondenterna utrymme att själva uttrycka, reflektera och diskutera sin 

uppfattning kring de mer generella frågor som vi på förhand har tagits fram gällande deras 

erfarenhet av affärsänglar.    

 

3.3.1 Datainsamling och databearbetning   

Materialet som föreliggande studie baserats på utgjordes av tre respondenters uppfattning om 

de risker som förekommer vid en investering i företags tidiga utvecklingsfaser. Materialet 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer varav två genomfördes per telefon och en 

ägde rum vid ett personligt möte. För att följa de etiska regler som krävs för samtlig forskning 

blev respondenterna inledningsvis medvetna om att de skulle förbli anonyma och att 

materialet behandlas konfidentiellt. Samtliga respondenter uppmanades finna en avskild plats 

för genomförandet av intervjuerna för att i möjligast mån förhindra att störmoment skulle 

påverka intervjun samt för att skapa en avslappnad stämning (Johannessen & Tufte, 2007). 

Intervjuerna varade i cirka 50-60 minuter där vi båda ställde frågor och tog anteckningar.        

Enligt Bryman (2004) kan bearbetning av insamlad data vara ett kritiskt moment. Framförallt 

vid kvalitativa studier där det finns mycket som kan gå fel, alltifrån feltolkningar till 

missförståelse av respondenters utsagor. Johannessen och Tufte (2007) presenterar en metod 

för att i sådan stor utsträckning som möjligt systematisera tolkningsarbetet, vilken benämns 

för ”analys av meningsinnehåll”. Här ligger fokus på innehållet i exempelvis ett dokument 

eller en intervju, utifrån forskaren sedan gör en analys av. Det är denna metod som vi har valt 

att använda oss av vid bearbetningen av materialet för att få ett sådant representativt resultat 

som möjligt.    

Inledningsvis transkriberades det insamlade materialet. Därefter påbörjades arbetet med att 

finna återkommande inslag och mönster i materialet från de olika intervjuerna som är av 

särskild betydelse att belysa i det här fallet. Det är vad Johannessen och Tufte (2007) menar 

med kodning, att text tolkas i förhållande till teoretiska antaganden. I samband med detta har 

vi dessutom arbetat för att identifiera likheter liksom skillnader i respondenternas utsagor 

kring deras syn på affärsänglar och deras investeringar. Det är dessa återkommande inslag 

som har legat till grund för utformningen av senare resultat- och analysavsnitt. Analysarbetet 

för denna studie har med utgångspunkt från det bearbetade materialet dessutom haft avsikten 

att kunna överföra de identifierade temana till en högre abstraktionsnivå och göra de mer 

allmängiltiga. Dessa teman är presenterade i det avsnitt som behandlar resultat och analys 

(respondenternas syn på en affärsängel, den finansiella risken, förknippade affärsrisker samt 

relationsrisker). 
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3.4 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådets publikationer för forskningsetik (2011) är det viktigt att följa de 

etiska riktlinjer och krav som gäller för genomförandet av forskningsstudier. I föreliggande 

studie har stor hänsyn tagits till respondenternas medverkan i och med att bevara deras 

anonymitet och inhämta samtyckeskrav från samtliga deltagare. Innan intervjuerna påbörjades 

blev samtliga respondenter informerade om vad studien handlade om och hur processen med 

arbetet skulle gå tillväga (insamling av material och bearbetning). I samband med 

informationskravet inhämtades även respondenternas samtyckeskrav, att deras deltagande var 

frivilligt och att de oavsett anledning och tidpunkt kunde avsluta sitt deltagande. Det är viktigt 

att respondenten förstår innebörden av sitt deltagande och den process som de blir engagerade 

i, vilket vi aktivt arbetade för (Johannessen & Tufte, 2007).   

Avslutningsvis hanterade vi det insamlade materialet konfidentiellt, avidentifierade 

respondenterna vid sammanställningen av resultatet och använde medvetet ingen information 

till annat syftet än för studien. Det ligger även i linje med Vetenskapsrådets (2011) så kallade 

nyttjandekrav. På så vis arbetade vi med att respondenternas integritet i sådan stor 

utsträckning som möjligt skulle skyddas. Även om en forskningsstudie inte karaktäriseras av 

att vara känslig, på så vis att det behandlar ett känsligt ämnesområde, är det av betydelse att 

låta respondenten vara anonym (Bryman, 2004). Det kan till exempel inträffa att någon av 

respondenterna delger information eller lämnar negativa synpunkter, vilket kan få negativa 

konsekvenser för individen om hans eller hennes identitet publiceras eller avslöjas. Därav har 

vi valt att presentera resultatet med hänseende till dessa krav från Vetenskapsrådet (2011) 

riktlinjer för forskningsetik.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

Enligt Bryman (2004) pågår det idag diskussioner kring betydelsen av begreppen validitet och 

reliabilitet inom kvalitativ forskning. Det med anledning av att dessa begrepp främst tar fasta 

på kriterier som den kvalitativa forskningen inte direkt ämnar undersöka, utan fokuserar mer 

på krav som bör ställas på kvantitativ forskning. Däremot är det i det här fallet relevant att 

belysa hur vi i föreliggande studie har arbetat med att uppfylla de krav som gäller för validitet 

och reliabilitet utifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv.            

Med begreppet validitet avses att redogöra för hur väl forskaren har framtagit relevant data 

som representerar ämnet ifråga. Det ska med andra ord ge en indikation på i vilket 

utsträckning undersökningen mäter det som avses att mäta. I detta sammanhang talas det även 

om intern respektive extern validitet (Bryman, 2004; Johannessen & Tufte, 2007). Det är den 

interna validiteten som utgör den kvalitativa forskningens främsta styrka, det vill säga 

överensstämmelsen mellan inhämtat material och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. 

Med anledning av att föreliggande studie har använt semistrukturerade intervjuer som 
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insamlingsmetod där vi som forskare har haft en aktiv roll genom samtliga processer i studien 

kan den interna validiteten argumenteras vara relativ hög.    

Den externa validiteten kan däremot anses tillhöra den kvalitativa forskningens svaghet. Med 

extern validitet åsyftar hur väl resultatet kan generaliseras till andra situationer (Bryman, 

2004). Med hänvisning till att urvalet i föreliggande studie har begränsat till att omfatta endast 

tre respondenter kan det vara svårt att i större utsträckning uttala sig om resultatet är mer eller 

mindre allmängiltigt. Däremot har syftet varit att studera respondenternas subjektiva åsikter, 

synpunkter och resonemang kring det valda ämnet. Den externa validiteten kan därmed anses 

vara mindre tillfredsställande i det här fallet, vilket vi är medvetna om.       

Inom det kvalitativa forskningsområdet är det även viktigt att uppmärksamma 

reliabilitetskravet, det vill säga resultatets pålitlighet. Det handlar om vilken data och 

insamlingsmetod som har använts liksom hur det har bearbetats (Johannessen & Tufte, 2007). 

Vi har genom samtliga av studiens processer aktivt arbetat med att försöka stärka 

reliabiliteten. Under intervjutillfällena var vi båda närvarande, vilket medförde att vi under 

databearbetning och tolkningsarbetet kunde jämföra vår uppfattning kring respondentens 

skildringar. Detta i syfte att minimera risken för feltolkningar och missförstånd av 

respondenternas svar. Dessutom har vi försökt att presentera studiens resultat i enlighet med 

respondenternas uttalanden även om val av struktur och intressanta inslag har påverkats av 

våra subjektiva antaganden. Reliabiliteten har således arbetats med för att resultatet ska bli så 

pålitligt som möjligt.  

  

3.6 Metoddiskussion 

I och med studiens syfte, att skapa fördjupad förståelse och kunskap om affärsänglar och 

deras syn på att investera eget kapital i företags tidiga utvecklingsfaser, kan det vara av 

betydelse att kommentera de val som har gjorts för att bidra med denna information inom 

forskningsområdet. Trots att forskaren aktivt arbetar systematiskt och ”enligt metodboken” 

finns det alltid risk för felkällor (Johannessen och Tufte, 2007).  

Inledningsvis valdes att studien skulle anta kvalitativ och deskriptiv uttryck i syfte att få 

åtkomst på data som kunde svara på vår problemformulering. Enligt Johannessen och Tufte 

(2007) är intervjuer av särskilt intresse om det handlar om ett område som det inte finns så 

mycket forskning kring, vilket vi har tagit i beaktning vid val av metod. Därför valdes 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Med anledning av att respondenterna 

befann sig på geografiskt skilda platser valdes att genomföra två telefonintervjuer och en 

direktintervju. Liksom telefonintervjuer har fördelen att intervjuaren i mindre utsträckning 

påverkar respondentens svar på grund av ett flertal faktorer (exempelvis kön, etnicitet och 

ålder) är dessa många gånger även till fördel om det tar lång tid att söka upp respondenterna, 

vilket var fallet för denna studie. Däremot har vi varit medvetna om de risker som 

telefonintervjuer kan medföra. Till exempel har intervjuaren liksom respondenten inte 

möjlighet att uppfatta varandras gester eller kroppsspråk. Om respondenten inte uppfattar en 
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fråga eller intervjuaren misstolkar ett svar kan det komma att inverka negativt på resultatet 

(Johannessen & Tufte, 2007). Genom att vara så tydliga som möjligt vid intervjusituationen 

och ställa följdfrågor vid oklarheter har vi arbetat med insatser för att minska eventuella 

felkällor vid telefonintervjuerna.     

Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att omfatta en relativt öppen struktur med ett 

par fastställda frågor som kan disponeras olika under intervjutillfället (Johannessen & Tufte, 

2007). Å ena sidan kan en öppen struktur, som denna insamlingsteknik har, generera mer 

djupgående data som andra metoder (exempelvis observationer och enkäter) inte skulle kunna 

samla in på samma sätt. Detta eftersom respondenterna får möjlighet att tänka fritt kring det 

som frågas efter och svara med egna ord. Dessutom har forskaren möjlighet att kommentera, 

ställa följdfrågor och ge vidare förklaringar till sina frågor om respondenten inte förstår vad 

som avses. Det kan i sin tur stärka den interna validiteten eftersom möjligheten till feltolkning 

minskas. Data kan på så vis ses som mer trovärdig. Å andra sidan löper det en risk för 

semistrukturerade intervjuer att ta en annan riktning än den som är avsedd, främst på grund av 

respondentens möjlighet att tala och reflektera mer fritt. Även det faktum att denna metod 

innebär att det insamlade materialet måste tolkas och bearbetas av forskaren själv kan ses som 

en nackdel då det kan få konsekvenser för resultatet (Bryman, 2004). I det här sammanhanget 

är det relevant att belysa vår individuella förförståelse, kompetens och subjektiva antaganden 

som har spelat roll för studiens resultat och disposition. Däremot har vår ambition varit att 

förhålla oss så objektiva som möjligt under samtliga moment. Denna typ av insamlingsmetod 

var enligt vår bedömning mer fördelaktig, med hänseende till angivet syfte och 

problemformulering, än andra metoder inom området för kvalitativ forskning. Det är utifrån 

denna motivering som vi har valt att använda oss av tidigare presenterad metod.           

Vidare är det väsentligt att föra en diskussion kring valet av tre respondenter. Som nämnt 

tidigare innebär det en svårighet att generalisera ett resultat som har ett begränsat urval 

eftersom slutsatserna kan anses som mindre representativt för den population som urvalet är 

taget från. Den externa validiteten kan med andra ord anses som mindre tillfredsställande 

(Bryman, 2004). Däremot kan vi, som motargument, påminna om studiens syfte och 

utgångspunkt, nämligen att samla in ett fördjupat material med fokus på kvalité angående 

affärsänglars syn på de risker som förekommer i och med deras investeringar. Här kan även 

tilläggas svårigheten med att inhämta lämpliga respondenter i och med att de många gånger 

vill upprätthålla sin anonymitet (Lahti, 2011). Vidare är intervjuer av olika slag tidskrävande 

(Bryman, 2004). Det medför att studier av kvalitativt slag ofta måste begränsas vad gäller 

urvalet, vilket även har skett i föreliggande studie. Det begränsade urvalet behöver dock inte 

få några negativa konsekvenser för hur pålitligt resultatet är, det vill säga den interna 

validiteten.  

 

3.7 Forskarnas roll   

Det är viktigt att forskare reflekterar över sina metoder, antagande och tillämpningar vid 

genomförandet av sina studier. I detta sammanhang talar Bryman (2004) om begreppet 
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reflexivitet, vilket syftar till att forskare måste vara medvetna om de kritiska moment som kan 

uppkomma i och med en forskningsstudie (exempelvis subjektivitet vid val av metod, 

antaganden och slutsatser). I vår roll som forskare har reflexiviteten varit ständigt närvarande 

under samtliga moment i föreliggande studie. Vi har arbetat för att så lite subjektiva 

antaganden och influenser som möjlighet har kommit att påverka studiens resultat och 

slutsatser. Exempelvis har tillvägagångssätt och metod funderats mycket kring för att i sådan 

stor utsträckning som möjligt undvika felkällor. Däremot kan vi inte avsäga möjligheten att 

det inte existerar några subjektiva antaganden eller skildringar. Redan vid valet av ämne, syfte 

och frågeställningar har vi som forskare influerat studiens resultat och delvis utförande. 

Dessutom avgör vi som forskare vilka frågor som ställs under intervjuerna, vad som är 

relevant att sedan skildra i resultatet och på vilket sätt vi tillmötesgår respondenterna, vilket 

också kan komma att påverka det insamlade materialet. Bryman (2004) nämner dessa faktorer 

som möjliga datainsamlingsfel.   

Vid framförallt ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer läggs stor vikt på forskares 

egna omdömen, då det krävs omfattande arbete att bearbeta insamlad data. Här förekommer 

moment som transkribering, tolkning och kodning (Bryman, 2004). Även vid dessa moment 

har vi som forskare haft reflexiviteten i åtanke och har i möjligast mån bearbetat data på ett 

sätt som minskar risken för fel, exempelvis genom att undvika övertolkningar och dra för 

långa slutsatser av respondenternas utsagor. 
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4. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer materialet utifrån de genomförda och sammanställda intervjuerna att 

redovisas utifrån olika teman. Dessa teman representeras av återkommande inslag hos 

respondenternas utsagor. Vidare presenteras resultatet med en analytisk karaktär för att 

djupare förståelse för ämnet ska kunna uppnås. Dessutom kommer resultatet att appliceras på 

en högre abstraktionsnivå i senare diskussionsavsnitt för att skapa en mer generell kunskap.    

 

4.1 Respondenternas syn på en affärsängel  

För att skapa en djupare förståelse inför det som föreliggande studie fokuserar på är det av 

betydelse att inledningsvis presentera respondenternas syn på vad en affärsängel är. En 

respondent som mer utförligt förklarade sin syn på en affärsängel menade att det finns fem 

delar i en finansiell värdekedja, alla viktiga inom området för investeringar. Den första 

gruppen i denna värdekedja består av ”friends, family and fools”. Dessa investerar för att 

hjälpa sina närstående och har därmed ett stort engagemang i den verksamhet som de 

investerar i. Den andra gruppen består av så kallade mjuka pengar: externt och offentligt 

satsat finansiellt kapital. Inom den tredje gruppen befinner sig affärsänglar och strax efter 

riskkapitalister, som kommer på fjärde position med sina professionella fonder alternativt 

större bolag som investerar. På femte platsen befinner sig traditionella investerare, exempelvis 

sådana investeringar som görs via Carnegie. Respondenten talade vidare om att de högsta 

riskerna förekommer hos de första grupperna i värdekedjan medan de sista gruppernas 

investeringar medför en lägre risk. Detta beroende på i vilket skede som en investering 

genomförs, i ett företags tidiga eller senare utvecklingsfas.  En affärsängel är en privat 

investerare som tar mer eller mindre risker genom att erbjuda finansiellt kapital i olika 

utvecklingsfaser. Han/hon befinner sig i mitten av värdekedjan av olika investerare som 

presenteras ovan där det inte distinkt går att påstå att han/hon alltid är en stor risktagare, 

menade respondenten. 

Genom att se till figur 1 (se sida 9) som tidigare presenterats i denna studie, visar Festel 

(2011) indikation på att affärsänglars investeringar faktiskt kan sträcka sig över ett flertal 

faser i ett företags utveckling. Ju längre fram i företagets utveckling som affärsängeln väljer 

att genomföra sin investering minskar således de förekommande riskerna (som nedan kommer 

att behandlas). Enligt vår bedömning går det alltså inte att definitivt påstå att en affärsängel 

alltid engagerar sig i hög- eller lågriskinvesteringar, det är att övergeneralisera dessa 

investerare. Det finns med andra ord inte en homogen grupp av affärsänglar. Vilka 

investeringar de väljer att genomföra är individuellt, beroende på deras egna intressen och hur 
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de bedömer eventuella risker i förhållande till sin investering och möjlighet till avkastning 

(Helle, 2004). 

Som tidigare nämnt kan en affärsängel definieras som en privatperson som investerar med sitt 

eget kapital i små onoterade företag, ofta tillsammans med ett aktivt engagemang i bolaget 

under en begränsad tid. Dessutom investerar inte affärsängeln i objekt som de har en personlig 

anknytning till (Lahti, 2011; Landström, 1997; Helle, 2004). Ett återkommande inslag vad 

gäller definitionen av en affärsängel var att det är en rik privatperson som satsar/investerar 

eget finansiellt kapital direkt i bolaget, vilket utesluter fondinvesteringar och liknande. Två av 

respondenterna talade vidare om att definitionen av en affärsängel också omfattas av att 

investeraren har tidigare erfarenhet inom branschområdet, exempelvis från det att han/hon 

själv varit en framgångsrik entreprenör inom samma område. Det ligger i linje med KPMG:s 

(1992) beskrivning av affärsänglar, som investerare inom branscher där de själva varit 

entreprenörer eller investerare i. För den tredje respondenten var en affärsängel främst en 

privatperson som investerade finansiellt kapital och sällan bidrog med kompetens, vilket 

skiljde de olika definitionerna åt. Enligt vår mening finns det inte en universell definition på 

vad en affärsängel är. De återkommande inslagen i respondenternas utsagor ger dock en 

relativ enad bild om vilken typ av investerare som kallas för affärsängel. Det handlar 

framförallt om att dessa investerares bidrag till den finansiella marknaden i form av externt 

finansiellt kapital till mer eller mindre nyetablerade entreprenörverksamheter (Aernoudt, 

2005). 

 

4.2 Finansiella risker 

 

4.2.1 Lönsamhetsrisk  

Samtliga respondenter var överrens om att det alltid finns en innestående risk med att 

affärsängeln kan förlora sitt investerade kapital och även tid om han/hon aktivt engagerar sig i 

verksamheten. Detta kan refereras till en lönsamhetsrisk, mer specifikt en finansiell risk 

(Hamberg, 2004). En intressant fråga som vi framförallt ville ha ett svar på var hur betydande 

den finansiellt risken är vid en investering. Det som tydligt skildrades i samtliga 

respondenters berättelser var att affärsängeln alltid måste vara beredd att förlora sitt kapital, 

oavsett hur bra en affärsidé än verkar vid första anblick. Vidare involverar inte den finansiella 

risken endast det insatta finansiella kapitalet utan även den förväntade avkastningen som 

affärsängeln vill inkassera. Lönsamhetsrisken, alltså risken att den framtida lönsamheten 

avviker från den förväntade lönsamheten, är med andra ord något som affärsängeln alltid 

måste ta i beaktning vid sin investering (Hamberg, 2004). Enligt en av respondenterna kräver 

ofta affärsängeln en avgörande procentandel av bolagets omsättning och företagsvärde för att 

ett samarbete ska bli till. Detta för att affärsänglar, enligt respondentens mening, alltid är 

finansiellt lagda. Det tillhör deras främsta syfte att bli än mer rik än tidigare genom att 

investera kapital i potentiellt framgångsrika företag. Vidare menade respondenten att 
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investeringen blir samtidigt mindre kostsam för affärsängeln ju tidigare i företagets 

utvecklingsfas den genomförs. Eftersom ett nyetablerat företag inte behöver lika mycket 

kapital för att verkställa projekt och/eller arbeta för att etablera sig på marknaden än ett större 

bolag behöver affärsängeln inte gå in med lika mycket kapital (Aernoudt, 2005; Festel, 2011). 

Samtidigt kan mindre företag växa snabbare än större företag, vilket tillhör affärsängelns 

främsta intresse, menade respondenten. På så vis kan han/hon snart få tillbaka sitt investerade 

belopp och samtidigt ta ut en avkastning på sin investering med förutsättning att 

verksamheten är framgångsrik. Däremot är den finansiella risken hög med anledning av det 

alltid finns en risk att affärsidén inte fungerar som förutspått. Många gånger sätts nystartade 

verksamheter i konkurrs utan att affärsängeln får någon ersättning på grund av att planerna 

inte har gått att genomföra framgångsrikt, menade en annan respondent. Sammanfattningsvis 

tillhör den finansiella risken en av de avgörande riskerna eftersom affärsängelns främsta syfte 

är att få tillbaka sin investering och dess avkastning och således öka sitt personliga finansiella 

innehav. Lönsamhetsrisken eller mer specifikt den finansiella risken har därmed en avgörande 

betydelse, menade två av respondenterna.               

En av respondenterna talade om att affärsänglar dels är intresserade av att få tillbaka sitt 

investerade kapital och dess avkastning, vilket är i likhet med resonemanget ovan. Dels har 

han/hon många gånger även ett gediget intresse av att sysselsätta sig med dessa typer av 

investeringar inom en mer specifik bransch. Detta med anledning av att affärsängeln själv vill 

engagera sig och bidra till en verksamhet inom den branschen för att det ”ligger varmt om 

hjärtat”. Respondenten menade att det är viktigt för affärsängeln att han/hon gör något som är 

roligt, alltså inte endast för pengarnas skull. Exempelvis menade respondenten att arbete inom 

ett, för affärsängel, intressant område är viktigt och utgör ofta en drivkraft till engagemang. 

Respondenten reflekterade på följande vis:  

”Det är viktigt att man gör något som är roligt och som man tycker är 

intressant. Har man inget intresse för det man gör blir det ofta svårt att 

göra ett bra jobb och en bra bedömning över investeringen. Men i 

slutet av dagen vill de ändå ha sin investering tillbaka men de tycker 

det fortfarande är roligt.”     

Affärsänglar arbetar på olika sätt och engagerar sig olika mycket inom sina investeringsobjekt 

(Helle, 2004). Det som framkommer här är däremot att affärsänglar delar en sak gemensamt, 

nämligen att deras främsta syfte är att av finansiellt slag genom att de vill ha sin investering 

tillbaka. Risken med att de inte får det, menar samtliga respondenter, är av stor betydelse inför 

ett investeringsbeslut oavsett om de tycker att området de engagerar sig i är intressant och 

roligt. Ju mer osäker bransch de involverar sig i (till exempel inom högteknologi och 

biomedicin), vad gäller exempelvis marknadspotential och produktutveckling, desto högre blir 

även den finansiella risken eftersom det blir svårare för affärsängeln att bedöma förväntade 

utfall, menade en respondent. Däremot kan obeprövade eller oexploaterade möjligheter 

innebära en möjlighet, vilket är något som affärsängeln vill ta fasta på (Cable & Shane, 1997). 

Det är en bedömning som affärsängeln måste ta ställning till vid ett investeringsbeslut, 

påpekade samma respondent.         
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4.2.2 Investeringsrisk  

Den finansiella risk som hittills har presenterats tar framförallt fasta på avvikelsen mellan 

förväntad lönsamhet (bland annat avkastning och finansiell framgång) samt faktiskt 

lönsamhet (Hamberg, 2004). Detta är något som samtliga respondenter indikerade är av stor 

betydelse som måste beaktas varsamt av affärsängeln inför ett investeringsbeslut. I samband 

med denna diskussion talade en respondent om sin syn på affärsänglars investeringar. En 

investering som genomförs av en affärsängel understiger normalt sätt inte en miljon kronor, i 

alla fall inte inom industribranschen. Ett belopp om 500 000 är därmed en för liten summa att 

erbjuda då verksamheter inom industrin kostar mycket pengar. Att utveckla och skapa en 

framgångsrik verksamhet med ett sådant litet kapital är näst intill omöjligt. En annan 

respondent berättade att det inte går att fastställa ett investeringsbelopp då det avgörande är 

vad företaget värderas till med avseende på de risker och eventuella hinder som branschen för 

med sig (exempelvis svåra inträde- och exitbarriärer). Enligt denna utsaga består risken 

fortfarande i avvikelsen mellan förväntad och faktisk lönsamhet, oberoende den investerade 

summan. En investering på en miljon kronor i förhållande till en investering på 500 000 

kronor innebär således inte en självklar högre finansiell risk. Dock kvarstår det faktum att en 

investering i ett företags tidiga utvecklingsfaser medför en avgörande finansiell risk som 

affärsänglar måste reflektera kring inför ett investeringsbeslut.   

Med anledning av att vissa affärsänglar inte endast bidrar med finansiellt kapital utan även 

med kompetens och nätverk brukar antalet investeringar i genomsnitt per år inte bli mer än en 

investering, menade en av respondenterna. Det är även något som Landström (1997) belyser. 

Den finansiella kapaciteten finns men tiden som läggs på investeringsobjektet räcker inte till. 

Däremot kan affärsänglar inta olika roller, vilket gör att en affärsängel kan göra fler 

finansiella investeringar än genomsnittet men engagemanget kan skilja sig åt från objekt till 

objekt. Exempelvis kan han/hon anta en aktiv roll som affärsängel och engagera sig mycket i 

beslutsfattanden alternativt anta en passiv roll och lämna över verksamheten till någon annan 

verksam affärsängel alternativt entreprenören själv med förhoppning om att han/hon leder 

verksamheten mot tillväxt och framgång (Helle, 2004).  

 

4.2.3 Hantering av finansiella risker   

För att hantera den finansiella risk, som enligt respondenterna finns närvarande oavsett nivån 

av engagemang hos affärsängeln, brukar vanligtvis milstolpar (miles-stones) sättas. En av 

respondenterna berättade att entreprenören tillsammans med affärsängeln beslutar om ett antal 

mål som ska uppfyllas inom en viss tidsperiod. Det kan till exempel handla om en viss 

omsättning, nivå av utveckling, antal anställda etcetera. Förutsättningen för att entreprenören 

ska få tillskott av kapital från affärsängel efter en viss period är att dessa milstolpar och/eller 

mål ska vara uppfyllda. I de flesta entreprenör- och affärsängelsamarbeten bistår affärsängeln 

nämligen med mer än en investering, men genomför i genomsnitt inte mer än en investering 
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per år (Landström 1992; 1993). Respondenten berättade vidare att affärsängeln kan minska 

risken för att förlora mer pengar om han/hon ställer krav på entreprenören än om dessa krav 

inte skulle ha ställts. På frågan om vad som skulle hända om entreprenören inte lyckas uppnå 

de satta målen svarade respondenten att det sker en ny förhandling mellan parterna där de kan 

komma överens om att fortsätta sitt samarbete, då affärsängeln gör en ny investering, 

alternativt avsluta, då affärsängeln inte bidrar med mer finansiellt kapital. Dessutom får 

affärsängeln mer konkret information tillhanda gällande verksamhetens 

utvecklingsmöjligheter och potentiell framgång, vilket han/hon kan basera sin nästkommande 

objektanalys på. Vidare kan konflikter angående tillväxttakt och form av utveckling också 

förhindras eftersom båda parter är överens om vad som är lämplig och uppnåbart under den 

angivna tidsperioden, vilket är gynnsamt för verksamheten. Enligt denna utsaga finns det 

således tillvägagångssätt för affärsängeln att hantera och arbeta med den finansiella risken. 

Med anledning av att den finansiella risken skildras som en avgörande risk i samband med 

affärsänglars investeringsbeslut kan det vara bra att i sådan stor utsträckning som möjligt 

minska de risker som finns. Även om affärsängeln är väl insatt i branschen som investeringen 

genomförs inom och intar en aktiv roll är den finansiella risken alltid närvarande. 

   

4.3 Förknippade affärsrisker   
 

4.3.1 Risken med affärsidén   

Det är utifrån affärsidén som affärsängeln gör sin objektanalys och bedömning av 

investeringsmöjligheten eftersom det inte finns någon annan information att inhämta, menade 

två respondenter. Vidare var ett återkommande inslag hos samtliga respondenternas utsagor 

att de ofta ställdes inför det kritiska moment med att entreprenören presenterar en affärsidé 

och/eller affärsmodell som övervärderas. En av respondenterna menade att entreprenören ofta 

har en ”överdriven” vision om sin egen idés förträfflighet och potential. Som affärsängel eller 

investerare är det i dessa fall viktigt att inte låta sig förföras av entreprenörens sätt att 

presentera en produkt eller affärsidé utan se till det som verkligen framställs, menade 

respondenten. Här kan affärsängelns kompetens ses ha störst betydelse eftersom det är 

han/hon som ofta besitter erfarenhet och kunskap om den potentiella marknaden och hur en 

idé ska kunna bli till verklighet (Cable & Shane, 1997). I samband med detta uttryckte 

respondenten att ”en bra entreprenör kan få en dålig produkt att bli framgångsrik och en dålig 

entreprenör kan alltid få en bra produkt att bli värdelös”. Precis som Landströms (1997) studie 

visade fäster affärsänglar stor vikt vid entreprenörens eller företagarens karaktär och 

framförhållning vid en investeringsmöjlighet. Den inneboende risken utgörs här av att 

affärsängel i ett senare skede upptäcker att de förhoppningar och föreställningar som han/hon 

inledningsvis hade om affärsidéns potential inte utvecklas som planerat. En av respondenterna 

berättade att en presenterad affärsidé kan i skenet av entreprenörens karaktär och ledarstil 

verka väldigt lovande men när samarbetet väl är igång kan entreprenörens verkliga 

personlighet framträda, vilken inte alltid gynnar samarbetet. Det kan exempelvis handla om 
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att han/hon inte har en affärsmässig ”approach” eller att entreprenörens framställning av sin 

affärsidé till stor del vilade på sättet att framföra den, vilket inte enskilt kan leda till ett 

framgångsrikt företagande. En annan respondent valde att exemplifiera denna innestående 

risk:  

”Det är som att bli kär i en kille. Först ser man bara alla fördelar med 

honom, att han är trevlig och sådär. Men sen uppdagas de skitiga strumporna 

som ligger på golvet och de andra inte så bra sakerna med honom”.   

I samband med detta uttryckte respondenten att anledningen till detta, i de flesta fallen, utgörs 

av att entreprenören i möjligast mån försöker undvika avslag från affärsängeln och väljer 

därför att försköna sin affärsidé. Det är denna risk som affärsängel måste ta ställning till vid 

sitt beslut, annars kan det stå honom/henne dyrt. Som affärsängel måste man se till flera 

faktorer. Dels produkten i sig, oberoende av entreprenörens sätt att framföra sin idé, och även 

entreprenören som person, menade respondenten.    

 

4.3.2 Missbedömning av produkt, målgrupp och konkurrenter 

Alla investerare möter i sitt arbete risken med att planerna och visionerna inte ska bli som 

förutsatt (Helle, 2004). En respondent pekade på problematiken som kan uppstå i och med att 

såväl affärsängel som entreprenören missbedömer produktens potential, målgruppen som 

produkten ska riktas mot och hotet från konkurrenter. Eftersom affärsängeln utmärker sig 

genom att investera i företags tidiga utvecklingsfaser är risken för missbedömning av dessa 

aspekter desto högre än vid investeringar i senare skeden. Detta eftersom företag som befinner 

sig i senare faser förhoppningsvis har ”lärt sig från tidigare erfarenheter och eventuella 

misstag” som därmed kan undvikas. Vid nyetablerade verksamheter är det mycket som kan gå 

fel om aktörerna inte grundligt undersöker branschen och marknadspotentialen, menade 

respondenten.  

Utifrån respondenternas utsagor och Hambergs (2004) skildring av olika typer av risker som 

finns inom området för investeringsbeslut går att skönja ett flertal likheter. Hamberg (2004) 

nämner fyra faktorer som tillsammans definieras som operationella risker; volym- och 

prisosäkerhet samt volym- och priskänslighet. Enligt en av respondenterna är det essentiellt 

att entreprenörens affärsidé erbjuder en eller flera målgrupper en lösning på ett existerande 

problem hos kunden. Här poängterar respondenten att produkten eller tjänsten inte får ha som 

ambition att övertyga kunden om att han/hon har ett problem, då dör verksamheten direkt. 

Mer specifikt ska lösningen på kundens problem inte innebära att något beteende förändras 

hos denne i syfte att åstadkomma intäkter, det kan komma att skada verksamheten. 

Entreprenören måste i större utsträckning komma på en idé som uppmärksammar ett redan 

existerande problem hos en eller flera målgrupper som någon annan inte redan har kommit på 

en lösning för. Affärsängeln måste därför hantera den förekommande risken med att 

produktens potential kan missbedömas, menade respondenten. Som exempel på denna risk 

talade två av respondenterna om att det kanske redan finns en befintlig produkt eller tjänst 

som löser samma typ av problem. På grund av detta finns det en risk med att entreprenörens 
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idé inte kan utvecklas i den utsträckning som affärsängeln till en början såg möjlig. Ena 

respondenten fortsatte berätta att för en som investerar i senare utvecklingsfaser är denna risk 

relativt liten eftersom produkten eller tjänsten redan har visat en del av sin framtida potential 

och att idén faktiskt löser ett problem hos kunderna. Hambergs (2004) operationella risker kan 

därmed argumenteras som mer avgörande för affärsänglar än för exempelvis venture-capital-

investerare som investerar i senare utvecklingsfaser. Respondentens berättelse kan dessutom 

liknas vid Hambergs (2004) egen skildring, att den operationella risken alltid måste tas med i 

beräkningen vid finansiella beslut (Hamberg, 2004).  

Ytterligare ett kritiskt riskmoment för dagens affärsänglar utgörs av möjligheten att göra ett 

felaktigt val av målgrupp. Enligt en av respondenterna kan olika målgrupper fördelaktigt 

indelas i två subgrupper: kundgrupp respektive business-to-business. Den största affärsrisken 

är valet av kundgrupp, det vill säga att verksamheten erbjuder en lösning för ett problem hos 

enskilda konsumenter. Detta med anledning av det är svårt för affärsängeln att identifiera 

kunders känslor, vanor och beteenden som ofta ligger till grund för köp och val av produkt på 

marknaden. Det medför i sin tur att risken för missbedömning av målgrupp kan få förödande 

konsekvenser, enligt respondentens utsaga. Vidare talade respondenten om att den bedömda 

risken kan anses lägre i sammanhang där entreprenörens idé löser ett annat företags problem, 

där målgruppen är business-to-business. Här kan behov och problem mer tydligt konkretiseras 

och därmed lösas genom exempelvis kontraktskrivning och överenskommelser. Enligt vår 

mening kan volym- och prisosäkerheten med andra ord säkerställas i större utsträckning vid 

business-to-business, vilket gör att den operationella risken minskar och blir mer lätthanterlig 

(Hamberg, 2004).      

Avslutningsvis talade samtliga respondenter om risken med att hotet från konkurrenterna 

undervärderas alternativt missbedöms. En av respondenterna menade att det är lätt att endast 

se till de lokala och/eller nationella konkurrenterna. Men med tanke på dagens globaliserade 

ekonomi fungerar inte detta synsätt i realiteten, utan ambitionen hos affärsängeln liksom 

entreprenören måste vara att bli bäst i världen. En annan respondent talade om att det är 

viktigt för en affärsängel att lära sig spelplanen med alla dess aktörer, så att han/hon har en 

sådan tydligt bild av marknadssituationen som möjligt. Affärsrisken består i det här fallet 

således av missbedömning av verksamhetens nationella liksom globala konkurrenter. Den 

tredje respondenten menade att en annan väl förekommande risk utgörs av ett otillräckligt 

förarbete gällande marknadssituationen, vilket gäller såväl produktens potential som val av 

målgrupp och identifiering av konkurrenter. Lahti (2001) menar att så kallade ”gamblers” är 

den mest intuitiva gruppen av affärsänglar som har en låg nivå av objektanalys. De reflekterar 

vidare inte mycket kring de eventuella risker som investeringen medför, vilket gör dessa 

investerare till en större risktagare än exempelvis gruppen ”due diligence-driven 

investments”. Enligt vår bedömning, visar föreliggande resultat tendens till att olika 

affärsänglar bedömer och värderar risker individuellt. Dessutom råder det stor osäkerhet kring 

en rad faktorer som affärsänglar måste försöka hantera och värdera efter bästa förmåga annars 

kan investeringen gå förlorad. Samtliga förknippade affärsrisker påverkar också varandra, 

exempelvis att produkten inte möter rätt målgrupp och förlorar därmed sin potential. 

Framgång tycks därför ligga i en grundlig och ordentlig objektanalys, enligt respondenternas 
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utsagor och Lahtis (2011) studie, där målet är att identifiera de förekommande riskerna med 

investeringen och göra sitt yttersta för att reducera dem.   

 

4.3.3 Hantering av affärsrisker   

Samtliga respondenter belyste vikten av att affärsängeln bör genomföra en grundlig analys av 

branschen, marknaden och affärsidén som han/hon funderar på att investera inom. Det kan 

spara både tid, energi och pengar i längden, menade en respondent. Enligt Lahtis (2011) 

studie tenderar olika affärsänglar att ägna mer eller mindre tid åt en objektanalys, vilket kan 

komma att avspegla risktagandet de engagerar sig i. Exempelvis tar en så kallad ”gambler” en 

större affärsmässig risk eftersom han/hon varken engagerar sig i en mer omfattande 

objektanalys innan ett investeringsbeslut eller i själva objektet som investeringen sker inom. 

Enligt en av respondenterna är bristen på en objektanalys det som vanligtvis leder en 

verksamhet till konkurrs. Affärsänglar bör därför eftersträva att reducera de risker som 

han/hon identifierar i och med en investeringsmöjlighet. Det kan handla om att entreprenören 

har en idé om lämplig produktutveckling eller målgrupp som affärsängeln inte delar. 

Affärsängeln kan genom att engagera sig i sitt investeringsobjekt på olika sätt påverka 

verksamhetens utveckling och stärka svagheterna samt de redan befintliga styrkorna, menade 

respondenten. Det ligger i linje med de så kallade ”conventional angel investments”. Dessa 

affärsänglar fokuserar mindre på en objektanalys men hanterar riskerna med sin investering 

genom att ta kontroll över verksamheten i och med sitt aktiva engagemang (Lahti, 2011).    

I samtal med en annan respondent förmedlades att affärsänglar många gånger kan bli otåliga, 

att utvecklingen av verksamheten inte sker tillräckligt snabbt. Därför vill många affärsänglar 

redan innan ett investeringsbeslut se en så kallad aktionsplan (action plan) över vad som bör 

ske inom den närmsta framtiden. På så vis kan båda parter komma överens om vilka kriterier 

som bör uppfyllas redan innan samarbetet påbörjas. Enligt agentteorin kan detta förfarande 

minska risken för att ett ”adverse selection”-problem uppstår eftersom båda parter har tillgång 

till samma information (Hamberg, 2004). I det här momentet kan konflikter också uppstå, 

menade respondenten. Framförallt finns det en risk med att entreprenören och affärsängeln 

inte kommer överens på grund av deras olika intressen. Affärsängeln vill ofta se en snabb 

tillväxt medan entreprenören vill förverkliga sin dröm, vilken kan ta längre tid än affärsängeln 

är beredd på. Genom att affärsängeln och entreprenören tillsammans kommer överens om på 

vilket sätt utvecklingen av verksamheten ska ske, framförallt genom kontraktskrivning, kan 

affärsängeln identifiera och reducera många av de affärsrisker som en tidig investering 

medför, menade respondenten.    
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4.4 Relationsrisk  

 

4.4.1 Betydelsen av att dela samma vision 

Enligt Helle (2004) kan relationen mellan affärsängel och entreprenör se väldigt olika ut. Det 

finns affärsänglar som engagerar sig och antar en väldigt aktiv roll inom det företag som 

investeringen sker till medan andra intar en mer passiv position. Detta var även något som 

samtliga respondenter talade kring. En respondent uttryckte att det finns dels de affärsänglar 

som själva har varit entreprenörer och tjänat pengar på sin verksamhet och dels affärsänglar 

som har ärvt pengar. De som tidigare har varit egenföretagare och/eller entreprenör engagerar 

sig många gånger i de investeringar som genomförs eftersom de har erfarenhet och kunskap 

att bidra med. Engagemanget utgörs av delaktighet i såväl operationellt som strategiskt arbete 

inom företagandet där affärsängel bistår entreprenören inte endast med kapital utan även 

kompetens inom branschområdet, vilket är något som Helle (2004) också förklarar. Vidare 

menade respondenten att det är ytterst viktigt att affärsängel och entreprenören delar samma 

vision och bild om hur, när och vart företaget ska utvecklas.    

”Teamet är det viktigaste, det är det som är kärnan. Det är viktigt att 

entreprenören släpper in affärsängeln då dessa vill bidra. 

Entreprenören ser ofta sin affärsidé som sitt barn och menar att mitt 

barn är perfekt, ingen annan förälder ska komma och hacka på mitt 

barn.”  

Respondenten menade på att det finns en innestående risk med att entreprenören inte är villig 

att låta affärsängeln bli delaktig eftersom det ofta innebär att entreprenörens grundidé ändras. 

Många gånger har entreprenören en idé och vision som affärsängeln inte är lika övertygad om 

kommer att fungera i praktiken, menade respondenten. Det är därför av stor betydelse att båda 

parter kommunicerar och kommer överens om en gemensam vision av hur företaget ska 

kunna utvecklas på bästa sätt annars finns det en överhängande risk att konflikter uppstår. Det 

är framförallt detta som Cable och Shane (1997) menar utgör det essentiella i ett entreprenör- 

och affärsängelsamarbete, att partnernas kompetenser kompletterar varandra. Entreprenörens 

och affärsängelns specifika kompetenser låter dem således ta del av varandras fördelar. En 

risk som affärsänglar möter utgörs således av att entreprenören inte är villig att möta de krav 

och förslag som affärsängel bidrar med och på så vis inte kommer överens, med andra ord att 

relationen sätter käppar i hjulen. Cable och Shane (1997) hänvisar till entreprenörens 

kunskaper om oexploaterade möjligheter och hur resurser kan utnyttjas på bästa sätt medan 

affärsängeln kan etablera trovärdighet på marknaden och verkställa nya projekt. Som 

respondenten menade kan samma vision och bild kring dessa moment skapa ett framgångsrikt 

företag men även skapa konflikt och förödande effekter för företagandet om parterna inte 

kommer överens.  
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4.4.2 Risken med asymmetrisk information  

En annan respondent talade, i samband med att relationen mellan affärsängel och entreprenör 

kan se olika ut, om att en affärsängel inte alltid behöver bistå med kunskap och kompetens vid 

ett investeringsbeslut. Ibland kan en affärsängel på grund av bristande kunskaper inom ett 

område använda sig av externa rådgivare och erbjuder själv endast den finansiella delen. Det 

finns således olika typer av samarbeten och relationer mellan entreprenör och affärsängel, 

vilket går i linje med det Helle (2004) presenterar. Respondenten menade även att det vid 

dessa tillfällen finns ett antal risker som affärsängel måste ta ställning till. Framförallt handlar 

det om att affärsängeln medverkar i ett samarbete som han/hon själv inte är lika insatt i som 

entreprenören. Relationsrisken kan därmed bestå av att entreprenören och affärsängeln inte 

delar samma intressen eftersom affärsängeln endast går in med finansiellt kapital och därmed 

fokuserar mer på snabb tillväxt och avkastning (Hamberg, 2004). Enligt agentteorin kan detta 

skapa höga agentkostnader, vilket är att undvika inom ett företagande. Entreprenören kan i det 

här fallet ses som principalen som engagerar affärsängeln (agenten) att utföra en tjänst som 

han/hon själv inte förmår, det vill säga bistå med kapital, kompetens och/eller nätverk. Är 

agenten inte lika insatt som principalen i samarbetet uppstår en asymmetrisk 

informationsfördelning, vilket bidrar till att relationen mellan parterna kan komma att 

påverkas negativt (Hamberg, 2004). Det kan i sin tur påverka utvecklingen av företagandet 

eftersom parterna är oense eller inte delar samma bild av hur verksamheten ska fortskrida, 

vilket en av respondenterna uttryckte.          

Den tredje respondenten uttryckte sig på liknande sätt genom att påtala kravet av att 

entreprenören ska vara affärsmässig för att ett samarbete ska vara framgångsrikt. Det är de 

drivande aktörerna inom bolaget som är viktiga, i större utsträckning än produkten i sig. 

Dessutom är det huvudägaren som är den drivande i bolaget, följaktligen ska han/hon framstå 

som någon som faktiskt kan driva ett företag framåt, menade respondenten. Enligt vår mening 

kan respondenternas sammanfattande uttalanden visa på att relationsrisken, att samarbetet 

mellan entreprenören och affärsängeln inte fungerar optimalt, utgör en avgörande risk vid en 

investering och något som affärsängeln måste ta i beaktning inför en investeringsmöjlighet.   

Entreprenören och investeraren måste, med andra ord, ha en ömsesidig förståelse gällande 

deras respektive bidrag till verksamheten annars kommer det leda till fler missförstånd och 

besvikelser (Lahti, 2011).    

 

4.4.3 Risken med ”power play”    

Samarbete mellan entreprenör och affärsängel är av stor betydelse på den finansiella 

marknaden eftersom det finns en brist på en effektiv marknad mellan entreprenör och andra 

externa investerare (Festel, 2011). Relationen kan i dessa fall karaktäriseras som ett 

utnyttjande av deras individuella spetskunskaper i strävan efter framgång (Cable & Shane, 

1997). Enligt en av studiens respondenter kan behovet av samarbetet förklaras som att 

”entreprenören kan någonting som affärsängeln inte kan. Men affärsängeln har pengar som 

entreprenören inte kan få på något annat sätt”. Det är med andra ord ett ömsesidigt behov som 
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tillfredsställs när dessa parter går samman i en verksamhet (Festel, 2011). En annan risk som 

samtliga respondenter påpekade i samband med ett investeringsbeslut grundande sig på 

möjlighet att den andra parten inte kan leva upp till de mål som satts upp för företagandet. En 

respondent talade från egen erfarenhet och nämnde att det vid ett tillfälle hade uppstått en 

konflikt mellan entreprenör och affärsängel gällande vilken målgrupp de skulle satsa på. De 

båda parterna hade olika åsikter och relationen sinsemellan blev ohållbar. Då uppstår det som 

respondenten benämnde för ”power play”, det vill säga att parterna försöker spela ut varandra 

eftersom de är medvetna om att den andra har något som han/hon själv inte besitter. 

Affärsängeln kan dra tillbaka sin investering medan entreprenören kan välja att gå till en 

annan affärsängel med sin idé. Vad de än bestämmer sig för finns den risken alltid 

närvarande, menade respondenten.  

Utifrån en av respondenternas utsagor är ett fungerande team A och O. De övriga riskerna 

som affärsängeln identifierar får han/hon ta med i sin bedömning och se hur dessa ska 

hanteras men relationen måste alltid fungera. Resultatet visar således att det alltid finns en 

avgörande risk med att relationen mellan affärsängel och entreprenör inte håller.  
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5. Slutsats  

Med föreliggande studie har förhoppningen varit att ska djupare förståelse om affärsänglar 

och deras syn på att investera eget kapital i företags tidiga utvecklingsfaser. Resultatet visar 

ett intressant inslag gällande de risker som affärsänglar ser med att investera eget kapital i 

företags tidiga utvecklingsfaser. Dessa risker är något som alltid finns närvarande och 

kommer att influera affärsängelns bedömning av en investeringsmöjlighet. Därmed måste 

affärsängeln också hantera dessa risker på ett eller annat sätt. Dels skildras en relationsrisk 

avseende samarbetet mellan entreprenör och affärsängel som utpekas som den mest 

avgörande och kritiska risken som en affärsängel måste bemöta. Fungerar inte samarbetet 

kommer det i sin tur att påverka verksamhetens framgång. Utifrån resultatet skildras även en 

finansiell risk som ett kritiskt moment då affärsängeln riskerar att förlora sitt investerade 

kapital och sin förväntade avkastning. Avslutningsvis visade sig affärsrisker som en annan 

viktig risk som affärsänglar måste ta hänsyn till, exempelvis missbedömning av 

marknadspotential, konkurrenter och målgrupp. På så vis finns det många riskfaktorer som 

dagens affärsänglar måste bemästra, men tack vare deras insatser utgör de ett viktigt bidrag på 

den finansiella marknaden. Som en av respondenterna belyste: ”skulle det inte vara för 

affärsänglar skulle inte den svenska marknaden ha en sådan utveckling av nystartade företag 

som vi har idag”.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer tidigare presenterat resultat och analys diskuteras i ett större sammanhang 

genom att ställas i relation till bakgrund, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och metod. 

Vidare kommer intressanta aspekter att belysas mer ingående för att skapa en djupare förståelse och 

kunskap för affärsänglars syn på sina egna investeringar.       

 

 

Syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse om affärsänglar och deras syn på att 

investera eget kapital i företags tidiga utvecklingsfaser. Vidare ämnas undersöka affärsänglars 

förhållande till de risker som involveras i investeringar genomförda i ett företags inledande 

utvecklingsfaser. Resultatet visar att det råder en viss konsensus gällande definitionen och 

innebörden av begreppet affärsängel. Det handlar om förmögna privatpersoner som investerar 

eget kapital direkt i bolag som inte inkluderar fondinvesteringar eller liknande. Däremot var 

respondenterna oense beträffande affärsänglars engagemang i investeringsobjekten samt 

huruvida de bidrar med kompetens och nätverk. Vidare visar resultatet att de risker som 

förekommer vid investeringar som genomförs av affärsänglar, dels utgörs av finansiella risker 

i form av lönsamhetsrisk samt risken med att förlora sitt investerade kapital och dels 

affärsrisker, exempelvis missbedömning av produkt- och marknadspotential. Dessutom 

förekommer risker med att relationen i samarbetet mellan affärsängel och entreprenör inte 

fungerar för verksamhetens bästa. Enligt resultatet utgör den mest kritiska risken möjligheten 

att relationen mellan affärsängel och entreprenör hindrar ett optimalt samarbete. De övriga 

identifierade riskerna är något som varje enskild affärsängel alltid måste beakta och göra en 

individuell bedömning av vid ett investeringsbeslut.      

Inledningsvis är det relevant att kommentera respondenternas syn på vad en affärsängel är. 

Helle (2004) och Landström (1997) skildrar, liksom respondenterna, att en affärsängel 

definieras som en förmögen, privat investerare som investerar direkt i bolag under dess 

tidigare utvecklingsfaser. Med hänvisning till att samtliga respondenter i föreliggande studie 

är av samma mening som tidigare forskare kan denna definition argumenteras vara en 

gemensam nämnare på frågan vad en affärsängel är. Däremot råder det meningsskiljaktigheter 

kring huruvida affärsängeln bidrar med mer än finansiellt kapital, exempelvis kompetens och 

nätverk. Som Lahtis (2011) studie visade är marknaden för affärsänglar i hög utsträckning 

heterogen, vilket kan erbjuda en förklaring till att resultatet inte visar på en mer homogen 

begreppsförklaring. Lahti (2011) har vidare försökt att kategorisera affärsänglar enligt deras 

sätt att bedöma och engagera sig i investeringsobjekten. Forskarens resultat påvisar att 

affärsänglar har olika sätt att bemöta en investeringsmöjlighet, vilket även respondenterna 

uttryckte i föreliggande studie. Enligt vår bedömning, utifrån resultatet, finns således inte en 
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universell definition av vad en affärsängel är. I linje med detta visade även Landströms (1997) 

studie på att affärsänglar utgör en heterogen grupp. Forskaren menade på att beslutskriterierna 

hos affärsänglar är individspecifika där de använder olika kriterier vid olika 

investeringsmöjligheter. På så vis lämnar detta en möjlighet för olika synsätt och definitioner 

att infinna sig vad gäller betydelsen och innebörden av att vara affärsängel.   

Vidare utgör ett intressant inslag i föreliggande studies resultat insikten om att samtliga 

affärsänglar inte nödvändigtvis behöver ägna sig åt extremt risktagande investeringsobjekt 

trots att de investerar i tidiga utvecklingsfaser. En av respondenterna talade om att 

affärsänglar, i en värdekedja av olika investerare kopplade till deras generella risktagande, 

befinner sig i mitten som investeringsgrupp tre av totalt fem. Detta med anledning av att 

affärsänglar, precis som olika typer av investerare, bidrar med finansiellt kapital i företags 

olika utvecklingsfaser. Enligt vår bedömning kan dessutom en affärsängel som har en god 

branschkännedom inom det område som han/hon ska investera i, identifiera och hantera 

eventuella risker bättre än en affärsängel som inte är lika insatt. Detta eftersom den erfarne 

affärsängeln tar med sig tidigare erfarenheter, framgång liksom misstag, som han/hon kan dra 

nytta av vid nya investeringsobjekt, vilket var något som också påtalades hos en av 

respondenterna. På så vis är det svårt att generalisera affärsänglar till att alltid vara risktagare. 

Detta är också något som Lahtis (2011) studie belyser, nämligen att olika affärsänglar är mer 

eller mindre riskbenägna beroende på hur de utvärderar ett investeringsobjekt innan och efter 

investeringen sker. Till exempel litar så kallade ”gamblers” mycket på intuition medan 

affärsänglar som ägnar sig åt så kallade ”professionally safeguarded investments” ägnar tid åt 

genomarbetade objektanalyser vid ett investeringsbeslut och är på så vis en högre respektive 

lägre risktagare (Lahti, 2011). Detta ger ytterligare bidrag till perspektivet att affärsänglar inte 

är att anse som en homogen grupp investerare.     

Som resultatet i föreliggande studie visar, förekommer ett antal risker som affärsänglar måste 

hantera vid investeringsbeslut i företags inledande faser. Dessa kan betraktas som enskilda, 

oberoende riskmoment men kan även ses i ett större sammanhang, där samtliga risker verkar 

beroende av varandra. Enligt en av respondenterna kan en affärsängel trots en god 

objektanalys och tidigare erfarenheter hamna i en situation där han/hon förlorar sin 

investering. Trots att affärsängeln genomför insatser för att reducera eventuella finansiella och 

affärsrelaterade risker kan detta ske på grund av att relationen inte fungerar, exempelvis att 

entreprenören inte är benägen att förändra sin affärsidé enligt affärsängelns åsikter. Enligt vår 

bedömning kan denna reflektion erbjuda en förklaring till varför affärsänglar fäster sådan stor 

vikt vid entreprenörens eller företagsledarens karaktär vid ett investeringsbeslut, vilket även 

Landströms (1997) studie visar på. Samtliga risker kan därför ses i ett beroendeförhållande. 

Oavsett vilka risker som en affärsängel identifierar och på olika sätt försöker hantera bör 

han/hon även sätta de i relation till varandra. Risken med att missbedöma produktens potential 

alternativt konkurrenternas kapacitet kan även komma att påverka affärsängelns bedömning 

av den finansiella risken, hur mycket han/hon är beredd att finansiera och eventuellt förlora. 

Är affärsängelns kunskaper och erfarenheter inom en specifik bransch svag kan de 

affärsmässiga riskerna bedömas som betydligt högre än för en mer erfaren affärsängel. Det 

kan i sin tur komma att påverka affärsängelns bedömning om det finansiella läget. Enligt vår 
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mening är det därför ett betydelsefullt inslag att för föreliggande studie påvisa den koppling 

som finns mellan de olika riskerna och att de inte bör betraktas individuellt.     

En risk som affärsänglar möter vid investeringar i företags inledande utvecklingsfaser och 

som samtliga respondenter talade om handlar om en finansiell risk. Risken omfattar 

möjligheten att förlora sitt investerade kapital och den förväntade avkastningen. Enligt två av 

respondenterna har denna risk en avgörande betydelse eftersom det utgör affärsängelns 

främsta intresse att få tillbaka sin investering och öka dess avkastning och således öka sitt 

personliga finansiella innehav. Detta ligger i linje med det Osnabrugge (2000) påstår, 

nämligen att investeringen sker med en förhoppning att den på sikt ska generera en hög 

avkastning, vilken mer än väl ska täcka för den inledningsvis riskfyllda finansieringen. 

Engagerar sig en affärsängel i en mer osäker bransch (ofta högteknologi och biomedicin) 

gällande exempelvis marknadspotential och produktutveckling blir den finansiella risken 

högre eftersom det blir svårare att bedöma förväntat utfall, menade en respondent. Enligt vår 

bedömning är det just vid dessa tillfällen som affärsänglar finner tjusningen med sitt arbete, 

att kunna generera hög avkastning så snart som möjligt. Enligt en studie genomförd av 

Månsson och Landström (2006) visade resultatet att antalet investeringar genomförda av 

affärsänglar hade ökat inom högteknologiska industrier mellan år 1992 och 2004. Dessutom 

visade resultatet på en 25-procentig ökning av mängden kapital som affärsänglar investerar 

mellan samma period. Dagens affärsänglar investerar således mer kapital inom allt fler 

högteknologiska branscher (Månsson & Landström, 2006). En slutsats som vi väljer att 

presentera gällande den finansiella risken omfattas av att affärsänglar tenderar att se fler 

möjlighet med att kunna generera en hög avkastning genom att investera i små, onoterade 

bolag inom högteknologiska företag som har en hög tillväxt. Detta baserat på Månsson och 

Landströms (2006) resultat. Vidare visar Månsson och Landström (2006) att affärsänglar 

väljer att investera mer kapital, troligtvis på grund av den höga kostnaden för teknologisk 

finansiering och utveckling, vilket en av respondenterna åberopade. Däremot kan affärsängeln 

vid lyckosamma investeringar vinna desto mer i form av hög avkastning. Den finansiella 

risken förklaras utifrån respondenternas utsagor som en ständigt närvarande risk som måste 

beaktas vid en investering eftersom det inte finns någon garanti att affärsängeln får tillbaka 

sin investering.  

Ett annat intressant bidrag som presenteras i föreliggande studies resultat handlar om 

respondenternas meningsskiljaktighet vad gäller affärsänglars främsta syfte med att investera i 

företags tidiga utvecklingsfaser. Som nämnt ovan, menade två av respondenterna att 

finansiella risken är av avgörande betydelse eftersom det tillhör affärsängelns syfte att få 

tillbaka sin investering och få avkastning för den risk som han/hon har antagit. Däremot 

menade den tredje respondenten att det är viktigt för en affärsängel att han/hon gör något som 

är roligt, alltså inte endast för pengarnas skull. Detta är något som också motstrider det 

Osnabrugge (2000) menar. Enligt Festel (2011) och Aernoudt (2005) utgör affärsänglar en 

viktig aktör på den finansiella marknaden eftersom de bidrar med finansiellt kapital till 

nystartade verksamheter som är i behov av externt kapital men som har svårt att inhämta det 

från andra investerare. Enligt denna skildring kan affärsänglar, enligt vår bedömning, komma 

att ställa den finansiella risken i relation till det han/hon finner ett eget intresse av att stödja, 
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finansiellt liksom med kompetens och nätverk. Däremot menade en annan respondent att det 

har kommit att ske en förändring hos dagens affärsänglar som innebär att de inte längre 

investerar till lika stor del med hjärtat utan närmar sig riskkapitalisternas sätt att investera med 

hjälp av Excelarket. Respondents skildring antyder att affärsänglar har haft en annan 

utgångspunkt vad gäller deras val av investeringsobjekt. Enligt vår bedömning, valde 

affärsänglar troligtvis sina investeringsobjekt baserat på ett intresse och utifrån de tidigare 

erfarenheter som han/hon har. Nu ser affärsänglar istället mer till de finansiella fördelarna, det 

vill säga att få avkastning på sin investering. En anledning till detta skulle kunna vara att 

affärsänglar investerar mer kapital i högre riskintensiva objekt, enligt Månsson och 

Landström (2006) studie. En investering som sker endast med hjärtat kan ofta anses medföra 

högre risker eftersom investeraren inte fokuserar lika mycket på andra bedömningskriterier.    

För föreliggande studie är det relevant att visa på skillnader i respondenternas utsagor som 

kan bidra med en annan synvinkel. Detta med anledning av att affärsänglar inte är homogen 

grupp som alla drivs eller baserar sina investeringar på samma beslutskriterier (Landström, 

1997).     

I föreliggande resultat skildras ett flertal andra risker än den finansiella risken som kan 

komma att påverka en affärsängels investeringsbeslut. I likhet med Landströms (1997) studie 

menade samtliga respondenter att affärsänglar inte endast ser till risken med att investera eget 

kapital och/eller entreprenörens karaktär. Det förekommer även rikmoment som omfattas av 

möjligheten för missbedömningar och förväntningar som inte uppfylls. Exempelvis menade 

en respondent att affärsidén, för en affärsängel, är av stor betydelse men att entreprenören ofta 

har en överdriven vision om sin egen idés förträfflighet och potential. Den inneboende risken 

utgörs här av att affärsängel i ett senare skede upptäcker att de förhoppningar och 

föreställningar som han/hon inledningsvis hade om affärsidéns potential inte utvecklas som 

planerat. Ett annat uttalande hos respondenterna menade att en bra entreprenör kan få en dålig 

produkt att bli framgångsrik och en dålig entreprenör kan få en bra produkt att bli värdelös, 

menade respondenten. En slutsats som forskaren Lahti (2011) har dragit inom ramen för sin 

studie handlar om att det är viktig för entreprenörer att genomföra omfattande förberedelser 

inför möten med investerare eftersom dessa är måna om att bedöma sanningen i den 

information som presenteras. Affärsidén och dess framställning är därmed av stor vikt för 

affärsängeln. Enligt vår tolkning, beror detta antagligen på problematiken med att affärsänglar 

på grund av deras intresse för investeringar i företags tidiga faser inte kan tillgodose sig med 

mer information för att det inte existerar, exempelvis historiska nyckeltal eller påvisad 

utveckling. Istället måste de förlita sig på sin egen kompetens och kapacitet att se bortom 

entreprenörens framställning av affärsidén, se idén för var den verkligen är. Det är svårigheten 

med detta moment som medför att risken för missbedömning av produkt, målgrupp och hot 

från konkurrenter tenderar att bedömas som hög. Risken finns alltid att affärsängeln gör en 

felaktig bedömning av entreprenörens affärsidé, vilket i sin tur påverkar de övriga 

beslutskriterierna som exempelvis marknadspotentialen, möjlighet till tillväxt och 

produktutveckling (Landström, 1997). Som Lahti (2011) menar är det viktigt för 

entreprenören och investeraren att ha en ömsesidig förståelse gällande deras respektive bidrag 

till verksamheten. På så vis kan missförstånd och besvikelser undvikas, vilket är gynnsamt för 

verksamhetsutvecklingen. Betydelsen av en ömsesidig förståelse mellan entreprenör och 
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affärsängel utgör ett återkommande inslag även i respondenternas utsagor. Det kan därmed 

argumenteras för att denna ovan beskrivna skildringen utgör en relativt överensstämmande 

bild av verkligheten.  

Samtliga respondenter tryckte även på att relationen mellan affärsängel och entreprenör är av 

mycket stor vikt och en respondent menade till och med att ett gott samarbete utgör en 

förutsättning för en framgångsrik verksamhetsutveckling. I Landströms (1997) studie hänvisar 

forskaren till sitt resultat som visar att affärsänglar framförallt fäster stor vikt vid ledarskapet 

bakom investeringsförslaget och hur entreprenören eller företagsledaren framställs. Enligt vår 

mening kan det här dras en parallell till respondenternas utsagor. Affärsänglars fokus på 

entreprenören eller företagsledarens karaktär kan ses som en konsekvens av att det är detta 

som utgör den främsta och mest kritiska risken. Genom att det finns möjligheter att skapa en 

god relation till entreprenören eller företagsledaren kan affärsängelns risker vad gäller 

samarbetet reduceras, vilket i sin tur ökar verksamhetens potential att bli framgångsrikt. I 

samband med att relationsrisken diskuteras kan agentteorin också erbjuda ett intressant 

perspektiv på studiens resultat. Som nämnt i tidigare resultat- och analysavsnitt kan 

affärsängeln ses som agent och entreprenören som principal i och med att affärsängeln utför 

en eller flera tjänster på entreprenörens begäran. Dessa parter tar ofta med sig sina respektive 

intressen i samarbetet med en förhoppning om nyttomaximering, vilket agentteorin 

poängterar. Enligt Hamberg (2004) bör de så kallade agentkostnaderna, det vill säga 

skillnaden mellan principalens och agentens egenintressen, reduceras i den mån som är 

möjlig. Med hjälp av denna teori kan risken ses i att agentkostnaderna mellan affärsängeln 

och entreprenören blir påtagliga i den utsträckningen att samarbetet inte verkar optimalt. 

Entreprenören har ett synsätt och intresse om sin idé som inte delas av affärsängeln. En av 

studiens respondenter som talade om detta berättade vidare att affärsänglar och entreprenörer 

kan komma överens om att vissa krav ska föreligga för att entreprenören ska få tillskott av 

kapital efter en viss period, så kallade milstolpar. Enligt vår bedömning minskar inte endast 

den finansiella risken i och med att affärsängeln efter en period kan fatta ett nytt 

investeringsbeslut utan även relationsrisken. Med anledning av att båda parter i förväg kan 

komma överens, och på så vis upprätta en ömsesidig förståelse, minskas risken för att deras 

egenintressen kolliderar. Problematiken med vad agentteorin benämner som ”adverse 

selection”-problem och ”moral hazard”-problem kan enligt vår mening därför undvikas 

lättare. En koppling mellan agentteorin och respondenternas uttalanden kring relationsrisken 

som affärsänglar måste beakta vid sin investering kan således erbjuda ett intressant bidra till 

föreliggande studies resultat. Det kan anses stärka den interna validiteten.     

En av respondenterna i denna studie talade om affärsänglar många gånger engagerar sig aktivt 

i sitt investeringsobjekt, vilket är ett resonemang som även stöds av Helle (2004). Enligt 

agentteorin kan övervakande och/eller bindande från åtgärder minska agentkostnader eftersom 

det bidrar till att båda parter får gemensamma intressen att nyttomaximera (Hamberg, 2004). 

Exempelvis kan entreprenören begära rapportering av det som affärsängeln har fått delegerat 

för att se om han/hon agerar i principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). Dessutom kan 

affärsängeln kräva en viss avkastning eller ersättning för de risker som han/hon tar i och med 

sin involvering i ett samarbete (Hamberg, 2004). På så vis går det att se en koppling mellan 
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den risk som agentteorin belyser avseende samarbetet inom ett företagande och 

respondenternas skildringar om verkligheten.  

Sammanfattningsvis kan resultatet som har framställts i denna studie visa på att affärsänglar 

är av stor betydelse på den finansiella marknaden eftersom de erbjuder olika former av kapital 

till en behövande marknad. Enligt Månsson och Landström (2006) har det skett en förändring 

på den svenska, finansiella marknaden där entreprenörer bland annat har fått större 

möjligheter att starta upp nya verksamheter. För att skapa en framgångsrik verksamhet som 

kan överleva på marknaden och på längre sikt generera ökad tillväxt behövs just finansiellt 

kapital. Här har affärsänglar kommit att få en central roll. Eftersom samtliga nationer bör 

arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i syfte att stärka och utveckla de nationella 

ekonomierna kan fler investeringar gjorda av affärsänglar vara en lösning, enligt vår mening. 

Trots de risker som affärsänglar måste förhålla sig till bör deras investeringar inte endast 

betraktas som uppfyllandet av ett egenintresse hos affärsängeln själv utan ses som ett mer 

samhälleligt intresse. Genom att erbjuda nystartade företag resurser för att på längre sikt 

kunna skapa fler jobb och mervärde kan de nationella ekonomierna öka sitt välstånd, vilket 

efter den finansiella krisen år 2007 kan anses som eftersträvansvärt (OECD, 2012; SCB, 

2008). Enligt vår mening, är kunskap om affärsänglar och deras investeringar på så vis en 

viktig del inom området för ekonomi och finansiering.  
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7. Framtida forskning  

Föreliggande studie har haft som utgångspunkt att undersöka hur affärsänglar ser på de risker 

som involveras i investeringar genomförda i företags tidiga utvecklingsfaser.  Resultatet som 

framgår utifrån tre semistrukturerade intervjuer visar framförallt på att de risker som 

affärsänglar möter i sitt arbete dels inkluderar en finansiell risk med att han/hon förlorar sitt 

investerade kapital och den förväntade avkastningen. Dels utgör andra risker det faktum att 

affärsmodellen inte fungerar i praktiken samt att relationen mellan affärsängel och entreprenör 

inte blev som tidigare förutspått. Något som är viktigt att ha i åtanke vad gäller föreliggande 

studie är att urvalet i det här fallet har varit begränsat till att omfatta tre respondenter, vilket 

kan ses påverka resultatets generaliserbarhet. Detta skulle dock kunna stärkas i och med en 

vidareutveckling av denna studie.  Bland annat kan ett större antal respondenter bidra till ett 

bredare perspektiv med avseende på de risker som affärsänglar möter och möjligheten att 

kunna jämföra dessa i större utsträckning. Exempelvis har några tidigare forskare, vars studier 

har presenterats i tidigare avsnitt, valt att involvera ett större urval. Däremot har dessa 

forskare inte haft samma inriktning som föreliggande studie, vilket det därför skulle vara 

intressant att involvera ett större urval. I samband med detta skulle denna forskning även 

kunna inkludera en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. På så vis kan resultatets 

validitet stärkas, vilket är eftersträvansvärt inom all forskning (Bryman, 2004). 

Ett annat förslag till framtida forskning skulle vara att fokusera på mer branschspecifika 

investeringar gjorda av affärsänglar. Enligt vår mening skulle det vara intressant att se om 

risker som förekommer i och med affärsänglars investeringar skiljer sig åt mellan olika 

branscher. Till exempel en undersökning som fokuserar på om olika risker förekom vid en 

tidig investering i ett företag som är verksam inom IT-branschen till skillnad från ett företag 

som är verksam inom hushållsindustrin. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle vara att 

genomföra en jämförande studie mellan olika länder för att se om det finns olika risker hos de 

nationella affärsänglarna sinsemellan och om riskerna därmed också hanteras på olika sätt. 

Med detta hoppas vi att forskning kring affärsänglar forsätter, då det enligt vår mening utgör 

en viktig resurs på den finansiella marknaden som det behövs mer kunskap kring.   
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9. Bilagor   

9.1 Intervjuguide  
 

Bakgrund   

 Definierar Ni er som en affärsängel? (Ja/Nej)   

 Antal år som verksam affärsängel? 

 Inom vilket område arbetar Ni främst inom?  

 Hur skulle Ni definiera en affärsängel?  

Risker 

 Vid en ny investeringsmöjlighet som befinner sig i ett företags seed-fas, vilka olika 

riskmoment upplever Ni som förekommande och att Ni måste ta i beaktning? (Finansiella-, 

affärs- och relationsrisker)  

o Hur/på vilket sätt hanterar Ni dessa risker? 

o Kan Ni exempel på en investeringsmöjlighet när Ni har upplevt någon av riskerna som 

ovanligt höga? 

o Kan Ni exempel på en investeringsmöjlighet när Ni har upplevt någon av riskerna som 

ovanligt låga? 

 Kan Ni rangordna de tre främsta riskmomenten som Ni upplever som de mest viktiga vid en 

ny investeringsmöjlighet i seed-fasen?  

o Kan Ni motivera denna rangordning?   

 Finns det några risker som alltid förekommer i och med nya investeringar? 

o Kan Ni ge exempel på en investeringsmöjlighet när Ni har behövt hantera denna risk?   

 Finns det några risker som sällan förekommer i och med nya investeringar?  

o Varför/på vilket sätt är dessa risker sällan förekommande?  
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Riskernas betydelse   

 Är det någon/några risker som Ni upplever som mer kritiska än andra vid en ny 

investeringsmöjlighet i seed-fasen?  

o Varför/på vilket sätt?  

Övrigt  

 Finns det något mer som Ni skulle vilja tillägga, något viktigt som Ni anser att vi inte har 

berört?  

 


