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Abstract 
Today there are a number of different financing options but few of them are suitable for start-up 
companies. Business angels are in that case an exception and a suitable investor in these companies. 
Business angels are individuals who invest in young companies and differ from other financiers in the 
sense that the collaboration with the company is closer. Business angels are although few in numbers 
while the young companies often tend to be in most need of funding and has the greatest potential to 
grow. 
 
The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the cooperation between entrepreneurs 
and business angels and to identify which effects the financial gap have on these financial associations. 
 
Business angels and entrepreneurs collaboration are hard to interpret and therefore demanded a deeper 
examination. We thus used a qualitative method consisting of six different interviews in three different 
cases. 
 
The study shows that established collaborations between entrepreneurs and business angel’s seem to be 
affected by the financial gap to a great extent, which has been expressed in negative consequences. The 
financial gaps effects on the cooperation mainly takes form in the initial assessment process where the 
contractors expressed difficulties in the search of funders due too the limited number of stakeholders. 
We have identified communication problems and grievances between the entrepreneurs and business 
angels in the form of wills and we see these problems as a result of the initial problem.  
 
Keywords: Business angels, Entrepreneurs, Financial collaboration, Financial gap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Sammanfattning 
Idag finns det många olika finansieringsformer men få som lämpar sig för nystartade företag. 
Affärsänglar är dock ett undantag och lämpliga investerare i dessa företag. Affärsänglar är 
privatpersoner som investerar i unga företag och skiljer sig från andra finansiärer i den meningen att de 
samarbetar mer närgående med de företag de investerar i. Affärsänglar är dock för få till antalet, 
samtidigt som det ofta är just de unga företagen som är i störst behov av finansiering och har störst 
potential att växa. 
 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för samarbeten mellan entreprenörer och 
affärsänglar, samt identifiera vilka effekter det finansiella gapet får på dessa finansiella 
sammanslutningar. 
 
Affärsänglar och entreprenörers samspel är svårt att tolka och krävde därför en djupare undersökning. 
Vi använde således en kvalitativ metod bestående av sex olika intervjuer i tre olika case. 
 
Etablerade samarbeten mellan entreprenörer och affärsänglar tycks påverkas av det finansiella gapet i 
stor utsträckning och detta har uttryckts i negativa konsekvenser. Samarbetets påverkan av det 
finansiella gapet tar främst form i de initiala bedömningsprocesserna då entreprenörerna uttrycker 
svårigheterna i sökandet av finansiärer på grund av det begränsade antalet intressenter. Vi har 
identifierat kommunikationssvårigheter och missnöjen mellan entreprenörerna och affärsänglarna i form 
av olika viljor och som vi ser det kommer dessa problem som en följd av den inledande problematiken.  
 
Nyckelord: Affärsänglar, Entreprenörer, Finansiellt samarbete, Finansiellt gap 
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Definitionslista 
 
Entreprenör: En person som startar nya företag eller utvecklar nya produkter. 
 
Affärsängel: En privatperson som i ett tidigt skede satsar en del av sin egen förmögenhet och 
kompetens i nystartade eller växande företag. 
 
Affärsängelnätverk: Formella eller informella sammanslutningar av affärsänglar som investerar i 
onoterade bolag gemensamt. 
 
Finansiellt gap: Det gap som råder mellan entreprenörer och finansiärers utbud- och efterfrågakurva, 
gällande finansiering. 
 
Kontrollaversion: Undvikandet av att släppa ägarandelar, det vill säga behålla kontrollen över sina 
ägarandelar. 
 
Riskaversion: Undvikandet av risker. 
 
Asymmetrisk information: Ojämnt fördelad information mellan två eller flera parter. 
 
Exit: När en investering avslutas, d.v.s. när ägare säljer sina andelar i det investerade företaget. 
 
Finansiella instrument: Instrument som används under finansiella samarbeten för att underlätta 
finansieringsprocessen. De kan exempelvis bestå utav värdebevis så som köp- och säljoptioner eller 
konvertibler. 
 
Riskkapitalbolag: Bolag vars affärsidé är att investera kapital i andra företag, vanligen mindre och 
medelstora, samt att delta i utvecklingen av dessa. 
 
Due dilligence: Företagsbesiktning, en noggrann granskning av företags legala, finansiella och 
marknadsmässiga aspekter inför ett beslut om företagsförvärv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Innehållsförteckning0
ABSTRACT'............................................................................................................................................................................'2!
SAMMANFATTNING'..........................................................................................................................................................'3!
DEFINITIONSLISTA'...........................................................................................................................................................'4!
1.'INLEDNING'......................................................................................................................................................................'7!
1.1!BAKGRUND!.........................................................................................................................................................................................!7!
1.2!DET!TEKNIKBASERADE!SMÅFÖRETAGET!.......................................................................................................................................!8!
1.3!BEHOVET!AV!FINANSIERING!............................................................................................................................................................!8!
1.4!DET!FINANSIELLA!GAPET!.................................................................................................................................................................!8!
1.5!FINANSIERINGSKÄLLOR!....................................................................................................................................................................!9!
INTERN!FINANSIERING!...........................................................................................................................................................................!10!
Ägare,'familj'&'vänner'.....................................................................................................................................................................'10!
Kunder'&'Leverantör'........................................................................................................................................................................'10!
Bidrag'......................................................................................................................................................................................................'10!

EXTERN!LÅNEFINANSIERING!................................................................................................................................................................!11!
Banklån'...................................................................................................................................................................................................'11!
Statliga'lån'............................................................................................................................................................................................'11!

EXTERNT!ÄGARKAPITAL!........................................................................................................................................................................!12!
Public'Equity'.........................................................................................................................................................................................'12!
Private'Equity'......................................................................................................................................................................................'12!
Affärsänglar'..........................................................................................................................................................................................'13!
Affärsängelnätverk'............................................................................................................................................................................'14!

1.6!PROBLEMDISKUSSION!.....................................................................................................................................................................!14!
1.7!PROBLEMFORMULERING!................................................................................................................................................................!16!
1.8!UNDERSÖKNINGSFRÅGA!.................................................................................................................................................................!16!
1.9!SYFTE!.................................................................................................................................................................................................!16!
1.10!AVGRÄNSNING!...............................................................................................................................................................................!16!

2.'METOD'............................................................................................................................................................................'17!
2.1!METODVAL!.......................................................................................................................................................................................!17!
2.2!URVAL!................................................................................................................................................................................................!18!
2.3!TILLVÄGAGÅNGSSÄTT!.....................................................................................................................................................................!18!
Intervjuer'...............................................................................................................................................................................................'18!
Bearbetning'av'intervjuer'..............................................................................................................................................................'19!

2.4!ETISKA!ÖVERVÄGANDEN!................................................................................................................................................................!19!
2.5!TEORETISKA!ANTAGANDEN!..........................................................................................................................................................!19!
2.6!VALIDITET!OCH!RELIABILITET!......................................................................................................................................................!19!
2.7!REPLIKERBARHET!...........................................................................................................................................................................!20!
2.8!METODDISKUSSION!.........................................................................................................................................................................!20!

3.'TEORI'..............................................................................................................................................................................'22!
3.1!TIDIGARE!FORSKNING!.....................................................................................................................................................................!22!
3.2!DET!FINANSIELLA!GAPET!...............................................................................................................................................................!22!
Informationsasymmetri'mellan'parterna'................................................................................................................................'23!
Hög'risk'...................................................................................................................................................................................................'23!
Bristande'kompetens'och'finansiella'instrument'.................................................................................................................'24!
Höga'relativa'kontrollP'och'transaktionskostnader'...........................................................................................................'24!
Bristande'kunskaper'.........................................................................................................................................................................'24!
Företagets'kontrollaversion'..........................................................................................................................................................'24!

3.3!TEORETISKA!FÖRDELAR!MED!AFFÄRSÄNGLAR!...........................................................................................................................!25!
Hävstångseffekter'..............................................................................................................................................................................'25!
Nätverkseffekter'.................................................................................................................................................................................'25!



 6 

Närhetseffekter'....................................................................................................................................................................................'25!
3.4!TEORETISK!PROBLEMATIK!MED!AFFÄRSÄNGLAR!......................................................................................................................!26!
Ur'entreprenörens'perspektiv'.......................................................................................................................................................'26!
Ur'affärsängels'perspektiv'.............................................................................................................................................................'26!

3.5!TEORITILLÄMPNING!........................................................................................................................................................................!26!
4.'RESULTAT'......................................................................................................................................................................'27!
ENTREPRENÖR!I!FÖRETAG!A!................................................................................................................................................................!27!
AFFÄRSÄNGEL!I!FÖRETAG!A!.................................................................................................................................................................!28!
ENTREPRENÖR!I!FÖRETAG!B!................................................................................................................................................................!30!
AFFÄRSÄNGEL!I!FÖRETAG!B!..................................................................................................................................................................!32!
ENTREPRENÖR!I!FÖRETAG!C!.................................................................................................................................................................!33!
AFFÄRSÄNGEL!I!FÖRETAG!C!..................................................................................................................................................................!35!

5.'ANALYS'...........................................................................................................................................................................'38!
ANALYS!AV!FÖRETAG!A!..........................................................................................................................................................................!38!
ANALYS!AV!FÖRETAG!B!..........................................................................................................................................................................!39!
ANALYS!AV!FÖRETAG!C!..........................................................................................................................................................................!41!
GEMENSAM!ANALYS!...............................................................................................................................................................................!42!

6.'DISKUSSION'..................................................................................................................................................................'45!
7.'SLUTSATS'.......................................................................................................................................................................'47!
8.'FÖRSLAG'PÅ'VIDARE'FORSKNING'.........................................................................................................................'47!
9.'KÄLLFÖRTECKNING'...................................................................................................................................................'48!
9.1!TRYCKTA!KÄLLOR!............................................................................................................................................................................!48!
9.2!WEBBASERADE!KÄLLOR!.................................................................................................................................................................!49!

10.'BILAGOR'......................................................................................................................................................................'51!
10.1!INTERVJUFRÅGOR!ENTREPRENÖRER!........................................................................................................................................!51!
10.2!INTERVJUFRÅGOR!AFFÄRSÄNGLAR!...........................................................................................................................................!51!

 

Figurförteckning0
Figur 1: Finansieringskällor  9!
Figur 2: Vår forskningsdesign  17!
Figur 3: Finansiellt gap  22!
Figur 4: Pecking order  24!
 
  



 7 

1. Inledning 
 
I följande kapitel ger vi läsaren en bakgrundsbeskrivning och problematisering av vår studie.  Därefter 
formulerar vi studiens syfte och de avgränsningar som vi vidtagit. 
 

1.1 Bakgrund 
Sverige har ett stort behov av drivande entreprenörer som tar vara på innovativa affärsidéer. 
Entreprenörskap gynnar och bidrar till den ekonomiska tillväxten i Sverige och har därför blivit ett 
område där mycket resurser satsas.1 Vi kan se att antalet nystartade företag uppvisar en ökande trend då 
det 1993 startades 22 390 bolag och 2013 hela 69 242 nya bolag, vilket innebär att nystartade företag 
har mer än tredubblats.2  
 
Trots denna utveckling visar en internationell jämförelse av nyföretagande att Sverige ligger klart under 
genomsnittet vad gäller antalet företagare i förhållande till arbetskraften.3 Detta är ett välkänt och 
diskuterat faktum och det märks inte minst inom politiken då det ofta predikas om att Sverige måste få 
fler svenska entreprenörer som startar företag då nyföretagande inte bara bidrar till den tekniska 
utvecklingen i samhället utan även till den ökade sysselsättningen och ekonomiska tillväxten.4 
 
En grundläggande förutsättning för nya företag är tillgängligheten av finansiering som gör det möjligt 
för entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till kommersiella företag. Behovet av finansiering varierar 
dock från företag till företag. Innovativa bolag tenderar att gå igenom kapitalkrävande inledande faser 
eftersom helt nya produkter ska tas fram och marknadsföras. Deras etableringsprocess tenderar således 
att bli kostsamma, samtidigt som inkomsterna under dessa perioder är låga. Att dessa företag erhåller 
finansiering är därför av yttersta betydelse för att kunna realisera sin vision. Det finns många 
finansieringskällor att tillgå för företag som är i behov av att finansiering, dock befinner sig 
entreprenören med sitt nystartade företag i en situation som ur en finansiärs perspektiv betraktas som 
riskfylld och de traditionella finansieringsformerna är således inte alltid optimala för företag i dessa 
skeden. 5 
 
Vår förhoppning med föreliggande studie är att bringa klarhet i hur finansiella samarbeten för 
entreprenörer med nystartade bolag påverkas av den finansiella marknadens hårda klimat då forskningen 
inom detta är begränsad. I följande kapitel kommer vi därför redogöra för vilka förutsättningar en 
entreprenör har vid behovet av att erhålla kapital. 
 

                                                
1 (Lindholm, Å., 2004, Teknikbaserat nyföretagande). 
2 (Ekonomifakta., 2014, Nystartade företag, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-2 (Ekonomifakta., 2014, Nystartade företag, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-
foretag/, Hämtad: 2014-08-06). 
3 (Svenskt näringsliv., Sverige behöver fler företagare, http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nyforetagande/, Hämtad 2014-
08-07). 
4 (Folkpartiets och Socialdemokraternas hemsidor: http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/foretag-och-entreprenorskap/ 
& http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Foretagande-och-entreprenorskap/ Hämtad: 2014-08-
17). 
5 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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1.2 Det teknikbaserade småföretaget 
Småföretag är inte mindre kopior av stora börsnoterade bolag i den mening att deras mål bland annat 
skiljs åt, framförallt när det kommer till finansiering. Stora företag förväntas leverera avkastning till sina 
aktieägare samtidigt som de strävar mot en optimal kapitalstruktur. Detta skiljer sig ifrån småföretag 
som istället fokuserar på att undvika extern finansiering och öka de internt genererade medlen.6 
 
Det finns två definitioner av småföretag, dels en kvalitativ och dels en kvantitativ. Den kvalitativa 
definitionen fokuserar mer på företagets egenskaper, så som hur stora marknadsandelar de har, hur 
ledarskapsstrukturen är utformad och att de inte tillhör en större koncern. Den kvantitativa definitionen 
fokuserar på omsättning, ägarskap och antal anställda. Dock bör det noteras att definitioner vars 
storleksmått innefattar faktorer som balansomslutning, nettotillgångar kan resultera i att företag inom en 
viss sektor definieras som stort samtidigt som det skulle definieras som litet i en annan bransch.7 
 
Teknikbaserade företag ställs ofta inför krävande problem i dess tidiga utveckling. Dessa problem består 
dels av finansiering och dels av att nå ut till den första kunden, vilket tenderar att vara svårare för 
teknikföretag än andra företag. Forskning visar även att företag med nyskapande teknik tenderar att, 
efter ett långsamt startskede, ha högre tillväxt än de företagen med mer väletablerade teknikbaser.8 
 

1.3 Behovet av finansiering 
Behovet av finansiering varierar från företag till företag, vissa behöver mer kapital än andra beroende på 
olika faktorer. Dessa faktorer kan till exempel vara vilken bransch företaget befinner sig i, ledningens 
framtidsmål, vilken fas företaget befinner sig i med mera. Ur ett rent tillväxtperspektiv kan ett företags 
potentiella tillväxt hämmas vid avsaknad av kapital och vikten av att erhålla finansiering för företag kan 
således bli avgörande för deras framtid. Dock spelar icke-ekonomiska drivkrafter även en viktig roll för 
entreprenörer som därför inte alltid agerar ekonomiskt rationellt.9 
 

1.4 Det finansiella gapet 
Det har debatterats mycket kring unga företags svårigheter att tillskansa sig kapital. Detta brukar 
beskrivas som ett finansiellt gap. Det finansiella gapet för nystartade företag har diskuterats länge och 
kan spåras tillbaka till 1930-talets Storbritannien då företagare tenderade att bli diskriminerade av 
finansiärer. Forskningen kring det finansiella gapet visar på divergenta resultat. Vissa hävdar att det är 
ett reellt problem samtidigt som andra påstår att gapet är relativt litet. Att forskare upplever det 
finansiella gapets omfattning olika kan delvis förklaras med att det finansiella gapet är 
konjunkturberoende och gapets omfattning varierar därför beroende på den rådande ekonomins tillstånd.  
 
 
 

                                                
6 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
7 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
8 (Lindström & Olofsson., 2010, Early stage financing of NTBFs: an analysis of contributions from support actors). 
9 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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Det finansiella gapet anses bero på att de yngre och mindre företagen betraktas som mer riskfyllda och 
således är deras framtid svårare att förutse för en investerare. Därmed medför sig dessa företag en högre 
grad av osäkerhet som en investerare har svårt att hantera. Samtidigt är det ofta just de unga företagen 
som är i störst behov av finansiering och som dessutom har störst potential att växa kraftigt 
procentuellt.10 
 

1.5 Finansieringskällor 
Det finns många olika former av finansiering att välja bland när ett företag är i behov av att tillföra extra 
kapital till sin verksamhet. Respektive finansieringskälla har olika egenskaper och sätter olika krav på 
företag. Vi illustrerar de olika huvudgrupperna och undergrupperna till källorna i modellen nedan och 
beskriver därefter mer ingående respektive finansieringskälla. 
 

 
Figur 1: Finansieringskällor 11 

 
 

 
 

                                                
10 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
11 (Modifiering av Söderblom, A., The current state of the VC Industry, http://entreprenorskapsforum.se/wp-
content/uploads/2012/01/Söderblom.-Current-state.-Presentation-120130.pdf, Hämtad: 2014-04-26). 
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Intern finansiering 
Intern finansiering syftar till en form av självfinansiering från företagets sida. Det finns även andra 
kreativa lösningar för företag att få tillgång till resurser som belastar balansräkningen minimalt utan att 
behöva ta in externa investerare eller riskera sina egna tillgångar. Dessa lösningar kallas för finansiell 
bootstrapping och går under kategorin intern finansiering. Mer konkret syftar bootstrapping till metoder 
som minimerar behovet av finansiella medel för att anskaffa olika resurser, i många fall utan att 
resursernas värde minskar i motsvarande mån.12 Eftersom företag som etablerar samarbeten med externa 
finansiärer tenderar att växa snabbare och vara mer lönsamma bör inte bootstrapping utesluta andra 
finansieringsmetoder under en för lång tid.13 Nedan beskrivs tre undergrupper till intern finansiering 
som är de mest vedertagna formerna av bootstrapping. 
 

Ägare, familj & vänner 

Enligt Anna Söderblom, forskare på Handelshögskolan i Stockholm är det vanligast att ägaren själv 
tillför pengar till bolaget, ett så kallat ägartillskott. Ägartillskott tillför ägaren personligen till bolaget. 
Tillskottet kommer främst från internt genererade medel eller från en eventuell vinst. Inte sällan tillförs 
även kapital från nära vänner, familj och släkt vid en nyetablering.14 
 

Kunder & Leverantör 
Med hjälp av kund- och leverantörsfokuserad bootstrapping kan ett företag med enkla knep minimera 
behovet av kapital. Kundorienterad bootstrapping kan exempelvis innebära att man kräver 
förskottsbetalningar vid beställning av varor eller tjänster för att möjliggöra produktionen av 
beställningen. Leverantörsorienterad bootstrapping kan exempelvis innebära att man förhandlar om att 
senarelägga en betalning av en leverans för att få tid att sälja av en del av leveransen för att kunna täcka 
kostnaderna med intäkter från försäljning.15 
 

Bidrag 
Allt fler företag finansierar sitt företag genom att söka bidrag. En typ av bidragsfinansiering kallas för 
crowdfunding. Det är en bidragsmetod som finansierar projekt eller idéer genom att vända sig till en stor 
publik och söka kapital. Det minskar risken för företagarna genom att den blivande konsumenten 
sponsrar utvecklingen av produkten innan produktionen påbörjats. Via sociala medier marknadsförs idén 
för att locka privatpersoner att investera i en produkt eller tjänst innan den producerats eller genomförts. 
Denna typ av finansieringsmetod lämpar sig oftast bäst för mindre företag med starka anhängare. 
Finansieringen går antingen till företaget i sig eller till en specifik produkt som företaget tar fram.16 

                                                
12 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
13 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
14 (Landström, H, & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
15 (Landström, H, & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
16 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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Extern lånefinansiering 
Extern lånefinansiering är ett alternativ som tilltalar många företagare då det inte kräver ägarandelar av 
företagen i utbyte. Det innebär enkelt uttryckt att företagaren i utbyte mot en säkerhet erhåller kapital i 
form av ett lån. Kostnaden för lånet utgörs i de flesta fallen av en given ränta. Det är institutioner som 
ger ut lånen och dessa institutioner vill vara säkra på att de inte förlorar lånen vid en eventuell konkurs 
och kräver därför ofta ganska stora säkerheter i pant för att ge ut lån. Det är oftast dessa säkerheter som 
hindrar företag från att kunna ta lån, framförallt unga bolag som saknar tillgångar och kapital.17 
 

Banklån 

Banklån dominerar över andra typer av finansiering i många länder trots att den tillgängliga mängden 
krediter från bankerna har minskat.18 Den stora fördelen med att finansiera företag med lån och krediter 
är att företagaren inte behöver lämna ifrån sig ägarandelar av bolaget och därmed ställs inte heller några 
krav på hur företagaren ska driva sin verksamhet. Lån och krediter ger snabba pengar och kostnaden för 
finansieringen består av en given ränta, risken blir således väldigt uppenbar. Banken kräver ofta 
säkerheter som motsvarar banklånets omfattning. Det blir därför väldigt svårt att erhålla banklån för 
mindre och yngre företag som inte har ett starkt ekonomiskt flöde och saknar säkerheter. Därför 
förekommer banklån främst i bolag som antingen redan har en god ekonomi eller i bolag där en eller 
flera bolagsmän personligen gått i borgen för lånet.19 
 

Statliga lån 
Statliga lån ges ut av statliga myndigheter i syfte att stärka företagsverksamheten och näringslivet i 
samhället. För låntagaren gäller i princip samma förutsättningar som vid ett banklån. Det finns ett antal 
institutioner som är specialiserade på utlåning till unga företag. De hjälper företag som inte fullständigt 
kan finansiera sin verksamhet på annat håll utan behöver ytterligare en finansiär. För att kompensera för 
den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar dessa aktörer ut en ränta som ligger över 
genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånen anpassas till företagens utveckling och ekonomiska 
situation. Den finansiella bedömningen baseras främst på företagets möjligheter, potential för utveckling 
och lönsamhet i bolaget. Viktigt är även entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta 
affärsidén eller investeringen. För dessa institutioner är inte den formella säkerheten viktigast. Istället 
ligger tron på affärsidén och ledningens kompetens i fokus vid den finansiella bedömningen av 
företaget. Även om dessa institutioners risktagande är högre kräver de en viss säkerhet i företaget, oftast 
i kombination med en borgenär.20 

 
 

                                                
17 (Westerfield, Ross, Jaffe & Jordan., 2013, Corporate Finance). 
18 (Westerfield, Ross, Jaffe & Jordan., 2013, Corporate Finance). 
19 (Connect Sverige, 2000, Från såddkapital till börsintroduktion - Hur du som entreprenör hanterar investerare).  
20 (Almi Invest, Om Almi Invest, http://www.almi.se/Almi-Invest/, Hämtad: 2014-04-16). 
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Externt ägarkapital 
Att tillföra externt ägarkapital innebär att företag i utbyte av ägarandelar erhåller kapital. Detta innebär 
att en värdering behöver genomföras för att först kunna värdesätta ägarandelarna. Värderingen sker på 
olika sätt beroende på vilken typ av aktör som är intresserad av att investera i bolaget. Tyngre formella 
investerare tenderar att utföra due dilligence rapporter, det vill säga utförliga analyser av företagets 
situation i dagsläget och dess framtid. Affärsänglar, så kallade informella investerare, värdera bolag 
mindre formellt och utgår mer från erfarenheter och magkänsla.21 
 

Public Equity 
Ett företag som är tillräckligt stort och etablerat kan erhålla kapital på den publika marknaden genom att 
introducera bolaget på aktiebörsen. I utbyte av andelar i bolaget erhålls kapital som företaget förfogar 
över. Att vara börsnoterad innebär att de finansiella musklerna stärks men det sker bland annat på 
bekostnad av fler restriktioner och krav på bolaget. Alla företag når inte denna fas och kan därför inte 
använda sig av den publika marknaden som finansieringskälla. För dessa typer av företag lämpar sig 
private equity marknaden bättre.22 
 

Private Equity 
Private equity, eller riskkapital som är den svenska översättningen, är ett samlingsnamn för kapital som 
investeras där en risk om att kapitalet minskar eller helt förloras tillkommer. De aktörer som investerar 
med riskkapital är ofta aktiva ägare och är delaktiga i företagens strategiska beslut och i vissa fall även 
den operativa driften. Det finns riskkapitalbolag som förmedlar riskkapital från privata investerare i 
form av fondstrukturer till nystartade företag. Det finns också olika kategorier av riskkapitalaktörer som 
verkar i olika faser och på olika sätt. Nedan presenteras två typer av formella aktörer som investerar med 
så kallat riskkapital. Därefter presenteras affärsänglar, som är den aktören som klassas som minst 
formell.23 
 

Venture Capital 
Venture Capital-bolag investerar i form av fondstrukturer i nystartade bolag med hög risk, stor potential 
och tillväxtambitioner. Venturekapital är vanligt förekommande inom högteknologiska sektorer som 
bioteknik och informationsteknologi. Det är relativt få bolag som får kapital från venture capital-bolag 
då kraven som ställs är väldigt höga, detta avspeglar sig då många av de företagen som har vuxit sig 
stora snabbt har erhållit venturekapital.24 

 
 

                                                
21 (Landström, H & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
22 (Landström, H & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
23 (Landström, H & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
24 (Landström, H & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
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Buyout Capital 
Buyout kaptial är en typ av venturekapital som omfattar investeringar med ett starkt inslag av 
lånefinansiering i mognare företag och branscher. Värde skapas genom att köpa ut bolag från börsen och 
effektivisera dem genom strukturomvandlingar eller i vissa fall genomföra uppstyckningar av bolaget. 
Detta skapar en finansiell hävstångseffekt och ett mervärde. Därefter går bolaget ut till försäljning för att 
avyttras till ett högre värde.25 
 

Affärsänglar 
Begreppet affärsängel kommer från tidigt 1900-tal då rika privatpersoner investerade i nya 
teaterproduktioner i Storbritannien. Dock uppmärksammades begreppet inte inom forskningen förrän 
1970-talet då begreppet även kopplades till informellt riskkapital.26 Även idag representeras affärsänglar 
av privatpersoner som investerar en del av sin förmögenhet i företags tidiga faser. Eftersom affärsänglar 
är privatpersoner kallas deras investerade kapital för informellt riskkapital till skillnad från 
riskkapitalbolag och institutioner vars kapital kallas för formellt riskkapital. I Sverige har affärsänglar 
spelat en viktig roll i den tidiga utvecklingen av många framgångsrika svenska företag och det sker 
många fler affärsängelinvesteringar jämfört med venture capital-investeringar.27 Affärsänglar fokuserar 
på investeringar i yngre och mindre företag mer än vad riskkapitalbolagen och bankerna gör. Enligt 
“Affärsängelpanelen” som tas fram av SVCA investerar hela 84 % av respondenterna, vilket utgörs av 
affärsänglar, oftast i företag som befinner sig i uppstartsfasen och 76 % av dem tycker att det finns 
intressanta onoterade bolag på marknaden.28 
  
Affärsänglar är inte en homogen grupp utan kommer från olika bakgrunder. Dock är det vanligt att de 
tidigare varit framgångsrika entreprenörer som sålt av sina företag. De flesta affärsänglar verkar inom 
storstadsregioner och investerar i företag vars bransch de har erfarenhet och expertis inom.29 Det som 
utmärker affärsänglar är att de agerar som en aktiv partner och engagerar sig i skapandet av affärsidén 
och företagets framtida inriktning.30 I många fall tar de rollen som rådgivare och hjälper på så vis 
entreprenören vid beslutsfattanden. De kan också hjälpa entreprenörer att skapa legitimitet för att öka 
företagets trovärdighet på marknaden och på så vis utveckla viktiga kontaktnät för att reducera 
kostnaderna för att införskaffa ytterligare kapital. I vissa fall kan dessa faktorer gynna företagen mer än 
själva riskkapitalet.31 
 
 
 
 
 

                                                
25 (Landström, H & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering). 
26 (Wetzel, W.E, Freear, J., 1996, The Informal Venture Capital Market: Milestones Passed 
and The Road Ahead). 
27 (Connect Sverige., 2006, Affärsänglar och andra tidiga investerare). 
28 (SVCA., 2007, Affärsängelpanelen). 
29 (Connect Sverige., 2006, Affärsänglar och andra tidiga investerare). 
30 (Sarasvathy & Wiltbank., 2004, Effectual versus predictive logics in entrepreneurial decision-making: Differences between 
experts and novices). 
31 (Macht, Stephanie A., 2011, Strategic Change, How even investors with ‘nothing to add’ can add value). 
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Enligt Landström (1997) baseras affärsänglars beslutsgrundande inte enligt traditionellt sätt eftersom 
företagen i de tidiga skedena saknar den information som krävs för att anta ett lika analytiskt 
förhållningssätt som riskkapitalinvesterare. Nedan exemplifieras en form av utvärderingsmodell som är 
typisk för affärsänglar.32 
 

1. Lanseringsförutsättning - Hur lätt når produkten/tjänsten dess målgrupp vid lansering? 

2. Produktens/tjänstens status - Är produkten/tjänsten lanserad eller under utveckling? 

3. Förutsättningar att skydda produkten/tjänsten - Går produkten/tjänsten att skydda? 

4. Kundengagemang - Är kunderna identifierade och motsvarar produkten/tjänsten deras 
efterfrågan? 

5. Marknadsplan - Är marknadsplanen realistisk och genomförbar? 

6. Marknadspotential - Hur stor är marknaden? 

7. Relevant erfarenhet - Besitter ledingen relevant erfarenhet? 

8. Finansiell modell - Är det en lönsam investering? Efterfrågas rätt mängd riskkapital? 

 

Affärsängelnätverk 
Idag finns det affärsängelnätverk på ett antal platser i Sverige och flera nya är på väg att bildas. 
Nätverken består av formella eller informella sammanslutningar av affärsänglar som tillsammans hjälper 
varandra att värdera bolag, ge råd till varandra och investera i onoterade bolag gemensamt. Det finns 
flera fördelar för nätverkens medlemmar med att samarbeta och hjälpa varandra, dessutom genereras 
många investeringsmöjligheter för affärsänglarna genom dessa affärsängelnätverk.33 
 

1.6 Problemdiskussion 
Det finns många finansieringskällor att tillgå för företag som är i behov av att finansiera sin verksamhet, 
dock befinner sig entreprenören med sitt nystartade företag i en situation som för en finansiär innebär 
stora risker och de traditionella finansieringsformerna är således inte alltid optimala för nystartade 
företag i dessa skeden. Detta då traditionella finansiärer tenderar att undvika investeringar med hög risk 
och osäkerhet. Således kan vi konstatera att entreprenörens val av finansieringskälla eller 
finansieringskällor blir begränsat. Detta problem beskrivs av Landström(2003) som ett finansiellt gap.34 
 
Begränsningen som entreprenören står inför vid valet av finansiering är inte bara svårigheten i att finna 
en finansiär som är villig att investera i entreprenörens bolag utan även att finna en finansiär som kan 
täcka hela finansieringsbehov. Många affärsidéer med potential att växa tenderar uppenbart att vara 
kapitalkrävande i de inledande faserna. Intern finansiering är ett exempel på finansiering som inte ställer 
några större krav på entreprenören eller bolaget. Dock är intern finansiering inte en speciellt kapitalstark 
finansieringsmetod och i många fall räcker inte detta kapital till för att kunna tillfredsställa bolagets fulla 

                                                
32 (Maxwell, Andrew; Jeffrey, Scott; Lévesque, Venturing., 2011, Business angel early stage decision making). 
33 (Connect Sverige., 2006, Affärsänglar och andra tidiga investerare). 
34 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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finansieringsbehov. Detta innebär att entreprenören kan tvingas komplettera med ytterligare kapital från 
andra källor.35 
 
Då långivaren sällan beviljar lån som innebär hög risk blir således extern finansiering i form av 
riskkapital det alternativ som entreprenörer med kapitalintensiva verksamheter ofta behöver vända sig 
till. Lavinsky (2010) menar dock att riskkapitalbolag har en hög minimigräns för sina investeringar. Det 
är således väldigt få entreprenörer med nyetableringar som skulle kunna motivera en sådan satsning utan 
att tvingas ge bort en stor del av sin kontroll i bolaget, men samtidigt kan riskkapitalet ofta vara 
avgörande för att kunna realisera företagets affärsidé.36 Lavinsky (2010) menar dock att de flesta 
entreprenörer som söker efter riskkapital hos riskkapitalbolag sällan lyckas få deras finansiella stöd, 
detta då väldigt få bolag uppfyller de höga kraven som riskkapitalbolagen ställer. Lavinsky (2010) 
menar att entreprenörer med nystartade bolag istället bör söka kapital hos affärsänglar då dessa är bättre 
lämpade att investera i unga bolag.37 Även Festel (2011) påpekar att det är under dessa 
finansieringsförhållanden som affärsänglar har kommit att få stor betydelse eftersom de kan erbjuda 
lösningar på entreprenörens finansieringsproblematik.38 Enligt National Venture Capital Association har 
endast 2893 företag i USA erhållit kapital från riskkapitalbolag under året 2010. Samtidigt visar The 
Center for Venture Research att 57 225 bolag har fått ängelinvesteringar under samma period.39 
Affärsängeln klassas visserligen som en riskkapitalaktör men skiljer sig ändå i sättet att bemöta en 
investeringsmöjlighet. Landström(2003) menar att affärsängelns bedömning av entreprenörens bolag 
sker under mer informella förhållanden vilket gör att chanserna för att erhålla kapital ökar för 
entreprenören.40 Dock är affärsänglar och deras resurser begränsade i relation till den efterfråga som 
existerar bland entreprenörer med innovativa affärsidéer. Det finansiella gapet mellan 
finansieringsutbudet och den finansiella efterfrågan försvårar således entreprenörens möjlighet att fatta 
helt rationella beslut vid val av en affärsängel, då urvalet av affärsänglar är begränsat.41  
 
Det finns även, enligt oss, en problematik med en mindre formell investeringsbedömning då den lämnar 
utrymme för upprättande av samarbeten på lösa grunder. Vad händer med affärsrelationen mellan 
affärsängeln och entreprenör om inte affärsplanen blir som förutspått? Vad händer om någon part inte 
lever upp till de förväntningar som ställts i början? Enligt vår mening kan det finansiella gapet utgöra en 
potentiell risk i sammanhanget då det dels tvingar entreprenörer att söka kapital hos affärsänglar under 
pressade former samtidigt som affärsänglar inte följer lika formella bedömningsprocesser. Detta skapar 
en risk för eventuella förhastade beslut där vi ställer oss frågan om dessa desperata beslut kan få 
negativa effekter och sätta spår i ett etablerat finansiellt samarbete.  
 

                                                
35 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
36 (Lavinsky, D., 2010, Funding Fathers, http://www.sbnonline.com/article/funding-fathers-the-birth-of-business-
crowdfunding-is-providing-new-ways-to-get-money/, Hämtad: 2014-07-24). 
37 (Lavinsky, D., 2010, Angel Investors are pretty much everywhere, http://www.sbnonline.com/article/angel-investors-are-
pretty-much-everywhere-21077/ Hämtad: 2014-07-24). 
38 (Festel, G., 2011, Founding angels as early stage investment model to foster biotechnology start-ups). 
39 (Lavinsky, D., 2010, Funding Fathers, http://www.sbnonline.com/article/funding-fathers-the-birth-of-business-
crowdfunding-is-providing-new-ways-to-get-money/, Hämtad: 2014-07-24). 
40 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
41 (SCB., 2013, Tillväxtanalys). 
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1.7 Problemformulering 
Det finansiella gapet utgör svårigheter i att finna finansiärer för entreprenörer vars behov av kapital är 
påtagligt i deras företags tidiga skeden. Samtidigt bedömer affärsänglar investeringsmöjligheter mer 
eller mindre informellt vilket skapar en risk för att samarbeten mellan entreprenörer och affärsänglar kan 
upprättas på bristfällig information och under pressade förhållanden, vilket i sin tur kan få effekter. 
 

1.8 Undersökningsfråga 
Hur påverkas etablerade samarbeten mellan entreprenörer och affärsänglar av det finansiella gapet? 
 

1.9 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för samarbeten mellan entreprenörer och 
affärsänglar, samt identifiera vilka effekter det finansiella gapet får på dessa finansiella 
sammanslutningar. 
 

1.10 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa undersökningen i vår studie till Stockholmsområdet för att få ett mer 
koncentrerat resultat. Detta är viktigt då finansieringsprocesser kan skilja sig avsevärt från fall till fall 
och då är framförallt regionen en viktig påverkande faktor. Vi har även valt att begränsa studien till fall 
som har skett inom de senaste 3 åren, detta i syfte att göra undersökningen mer aktuell. 
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2. Metod 

 
I metodavsnittet presenterar vi vårt val av metod och beskriver vårt tillvägagångssätt. Vi diskuterar 
även de metodologiska ställningsantaganden som vi gör, forskningsetiken samt metodkritiken. 
 

2.1 Metodval 
Vi fokuserar på samarbetet mellan affärsänglar och entreprenörer och dess påverkan av det finansiella 
gapet utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv som grundar sig i finansieringteorier för att se om och 
hur teorierna implementeras i verkligheten. Samarbetet mellan parterna och dess påverkan av det 
finansiella gapet är komplext att tolka och för att kunna besvara det krävs en djupare undersökning. För 
en djupare förståelse lämpar sig en kvalitativ metod bäst.42 Vår studie antar således en kvalitativ och 
deskriptiv ansats. Enligt Langemar (2008) har kvalitativ forskning som syfte att ge beskrivande 
skildringar och förklaringar om hur verkligheten ser ut.43  
 
Avsikten med studie var att generera ett så detaljrikt och djupgående material som möjligt för att kunna 
genomföra en analys och därefter ge en beskrivande bild av samarbetet mellan affärsänglar och 
entreprenörer. Vid kvalitativa metoder befinner sig forskaren själv i den sociala verklighet som 
analyseras. Kvalitativ vetenskaplig metod är induktiv, det vill säga en fördjupad analys av enstaka 
fallstudier. Slutsatserna kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan ge upphov till 
hypoteser vars generella giltighet kan prövas i ett stort antal fall med kvantitativ metod. Nedan 
illustrerar vi vår ansats. Det är till synes en flerfallsstudie där vi har undersökt tre olika företag vars 
grundare har erhållit kapital från en eller flera affärsänglar. Fallstudier är en forskningsmetod som syftar 
till att ge djupgående kunskaper om det som undersöks. Det som kännetecknar fallstudier är att de 
fokuserar på fenomen som ofta är svåra att särskilja från fenomenens kontext.44 
 

 
 
Figur 2: Vår forskningsdesign 45 
 
                                                
42 (Langemar, P., 2008, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi). 
43 (Langemar, P., 2008, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi). 
44 (Langemar, P., 2008, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi). 
45 (Egen modell., 2014-05-16). 
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2.2 Urval 
Langemar (2008) beskriver att en viktig likhet mellan kvalitativt och kvantitativt urvalsförfarande är att i 
båda fallen definieras och avgränsas en population som urvalet ska representera. Den stora skillnaden är 
att det kvalitativa urvalet bör väljas för att få en kvalitativ representation av undersökningen. Det vill 
säga fånga innebörden och beskriva kvalitativa egenskaper vilket skiljer sig från de kvantitativa inslagen 
som eftersöks i kvantitativa studier. Vi har således strävat efter att fånga ett urval som är representativt 
för populationen gällande kvaliteter i kvalitativa studier.46 
 
För att uppnå kvalitativ representativitet behövde vi göra ett urval som på bästa sätt gav oss data som 
kunde användas för att uppnå så god validitet i resultatet som möjligt. Det innebar att vi behövde data 
som både var varierande för att täcka in variationer, samt innehållsrik och tolkningsbar för att kunna 
förstå samband. Med andra ord behövde vi fånga data som innehöll både ett djup och en bredd. I vår 
studie har vi främst använt oss av ett tillgänglighetsurval, så kallat snöbollsurval.47 Vi hade en 
kontaktperson inom den populationen vi önskade att undersöka. Han hade erfarenheter och kontakter 
inom affärsängelnätverk och på så sätt en god insikt i marknaden. Personen i fråga kunde hjälpa oss med 
att rekommendera ett representativt och tillgängligt urval utifrån vår forskningsfråga. 
 
Enligt Langemar (2008) bör ett handplockat urval alltid eftersträvas för att stärka validiteten i studien.48 
Vår urvalsmetod är en kombination av tillgänglighetsurval och handplockat urval. Då vi som forskare 
saknar både erfarenhet och insyn inom affärsängel- och entreprenörsnätverk ansåg vi att vi inte skulle 
kunna finna ett representativt urval till vår studie utan att få hjälp av en kontaktperson med dessa 
kvaliteter. Vi fick således hjälp med att handplocka respondenter som både vi och vår kontaktperson 
ansåg vara goda representanter för den population vi avsåg att undersöka. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuer 
Vid kvalitativ forskning är insamlingsmetoder som intervjuer eller deltagande observationer lämpliga 
för att samla in rätt typ av data.49 Vi valde således att intervjua tre entreprenörer som har fått 
finansiering av affärsänglar. Detta för att få en uppfattning om deras syn på finansiering av unga företag 
och hur finansieringen av deras företag gick till. Därefter intervjuade vi de tre olika affärsänglarna som 
investerade i dessa företag. Vi valde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod med 
eftertanke och med hänseende till studiens syfte och tidigare presenterat problem. Semi-strukturerade 
intervjuer är en form av intervju där man ställer vida men liknande frågor till samtliga respondenter. Det 
ger frågorna öppna svarsmöjligheter och respondenterna får samma chans att förmedla sin åsikt utifrån 
samma frågor. Anledningen till detta val baserades även på det faktum att det skapar en möjlighet för 
respondenterna att berätta, diskutera och reflektera kring de frågor vi hade om investerings-, 
finansierings- och utvecklingsfasen. Därmed har vi haft möjligheten att ställa följdfrågor och kunnat 

                                                
46 (Langemar, P., 2008, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi). 
47 (Langemar, P., 2008, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi). 
48 (Langemar, P., 2008, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi). 
49 (Johannessen, A, Tufte, P.A. 2007, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod). 
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vara öppna för att hantera eventuella sidospår av intresse under intervjuerna. Det gav resultatet en större 
mängd djupgående information, vilket var eftertraktat under samtliga intervjutillfällen. 
 

Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna har, med godkännande från respondenterna, spelats in med två telefoner. Ljudfilerna har vi 
senare fört över till en dator och därefter transkriberat för att underlätta arbetet med analysen av 
resultaten. I och med att vi utförde ett flertal intervjuer var transkriberingen viktig att utföra då vi sökte 
efter kvalitativa resonemang och ville minimera risken att missuppfatta eller blanda ihop påståenden och 
därmed dra felaktiga slutsatser. 
 

2.4 Etiska överväganden 
I vår studie har vi valt att anonymisera respondenternas medverkan. Vi har informerat samtliga 
respondenter om studiens karaktär samt beskrivit hur datainsamling skett innan intervjuerna 
genomfördes. Enligt Johannessen & Tufte (2007) är det viktigt att respondenterna förstår innebörden av 
sitt deltagande, vilket vi har tagit hänsyn till.50 I vårt fall kan studiens karaktär upplevas som känslig för 
respondenterna då vi har ställt frågor som rört deras personliga åsikter och tankar kring deras närgående 
samarbete. Om en av respondenterna delgett information som motparten i samarbetet upplever som 
negativ och respondentens identitet offentliggörs kan personen i fråga få negativa konsekvenser som en 
följd av detta. Därmed har vi lagt ner stor vikt vid att anonymisera respektive respondent.51 
 

2.5 Teoretiska Antaganden 
Små företag och unga företag är inte nödvändigtvis synonyma, dock baseras majoriteten av forskningen 
på små företag och inte nystartade. Enligt SCB definieras 99,4% av svenska företag som småföretag 
eller mindre med 0-49 personer anställda. Vi antar således att forskningen kring små företag även kan 
tillämpas på nystartade företag.52  
 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Begrepp som validitet och reliabilitet är mått som huvudsakligen utvärderas i studier av kvantitativ 
karaktär då måttens roll ökar i betydelse i dessa sammanhang. Men även studier med kvalitativa inslag 
är viktiga att ifrågasätta och utvärdera utifrån dessa mått för att öka studiernas representativitet. 
Validiteten i en studie är ett mått på om forskaren mäter det som avses att mäta och på så sätt utvärdera 
hur väl forskaren producerar relevant data som kan representera ämnet. Det finns både en intern och 
extern validitet som är intressant att utvärdera.53 Den interna validiteten utgör den kvalitativa 
forskningens främsta styrka och undersöker huruvida datan överensstämmelser med de teoretiska 
utgångspunkterna i studien. I vår studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer som noga har 
anpassats efter studiens teoretiska utgångspunkt. Den interna validiteten kan således beskrivas som hög. 
                                                
50 (Johannessen, A, Tufte, P.A. 2007, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod).  
51 (Bryman, A., 2004, Social research methods). 
52 (Ekonomifakta, Företagens storlek, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-
struktur/, Hämtad: 2014-08-05). 
53 (Bryman, A., 2004; Johannessen & Tufte, 2007). 
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Den externa validiteten utgör, i motsats till den interna validiteten, den kvalitativa forskningens svaghet 
och avser att mäta hur väl resultatet kan generaliseras till andra situationer.54 Syftet i vår studie var att 
fördjupa oss inom samarbeten mellan affärsänglar och entreprenörer och att kunna generalisera deras 
perspektiv till andra situationer fyller således ingen poäng. Däremot kan vi med hjälp av 
respondenternas data bilda oss en uppfattning om vilka faktorer som tenderar att påverka mer och 
mindre i finansiella samarbeten, vilket kan ge intressanta perspektiv på samarbeten i andra situationer. 
Vi använde oss av en kontaktperson som redan hade insikt i affärsängel- och entreprenörsnätverk. Han 
hjälpte oss genom att rekommendera respondenter till intervjuerna vilket sparade oss väldigt mycket tid, 
trots att det i viss mån kan sänka validiteten i vår studie. Vid ett tillfälle där en längre 
undersökningsperiod varit möjlig skulle forskaren själv kunna samla på sig dessa kvalitéer och 
handplocka representativa respondenter att intervjua själv för att stärka validiteten. 
Inom den kvalitativa forskningen är det även viktigt att uppmärksamma resultatets pålitlighet, det vill 
säga reliabilitetskravet. Det handlar om vilka metoder forskaren har valt att använda sig av vid 
insamling och analysering av data.55 För att studien skulle få en stark reliabilitet har vi arbetat kritiskt 
genom samtliga moment. Under intervjutillfällena var vi båda närvarande för att ta del av 
respondenternas svar gemensamt och på så vis minska risken för feltolkningar. Då intervjuerna var av 
kvalitativ karaktär valde vi även att spela in respektive intervju för att minska risken för missförstånd 
och feltolkningar ytterligare. I resultatet har vi redovisat respondenternas svar mer eller mindre 
ordagrant samt varit helt objektiva till tolkningar av deras svar. Vi har således arbetat aktivt för att 
studiens resultat ska vara pålitligt. 
 

2.7 Replikerbarhet 
Enligt Johannessen & Tufte (2007) kritiseras ofta kvalitativ forskning för att dess resultat inte är 
upprepningsbart eller att resultatens rimlighet inte kan kontrolleras och för att de inte alltid definierar 
begrepp på ett otvetydigt sätt, eftersom de inte beskriver data i väldefinierade kategorier.56 
Replikerbarheten i en kvalitativ studie är mer komplicerad ju mer komplex och föränderlig 
studeringsämnet är. Vår studies replikerbarhet blir således begränsad då en liten och avgränsad mängd 
data samlats in från en specifik grupp som vi antagit ger en viss representation av sin population. Att 
genomföra en liknande studie skulle med högsta sannolikhet ge andra svar då intervjufrågorna som 
ställdes kan tolkas på olika sätt, samt att olika respondenter har olika erfarenheter, uppfattningar etc. 
 

2.8 Metoddiskussion 
Ren kvalitativ forskning, som inte kan verifieras med hjälp av kvantitativa inslag, betraktas enligt 
Johannessen & Tufte (2007) med viss skepsis inom vissa fält.57 I och med att den insamlade 
informationen består av data från enskilda intervjuer finns således en risk att empirin inte är 
representativ för hela dess population. Då respondenterna delat med sig av sina personliga åsikter och 

                                                
54 (Bryman, A., 2004, Social research methods). 
55 (Johannessen, A, Tufte, P.A. 2007, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod). 
56 (Johannessen, A, Tufte, P.A. 2007, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod). 
57 (Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Johannessen, A, Tufte, P.A. 2007). 
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perspektiv på samspelen mellan entreprenörer och affärsänglar till oss finns en risk att empirin gett en 
vinklad helhetsbild med fallstudier som forskningsmetod. För att minska den risken skulle en 
metodtriangulering kunnat implementeras och på så sätt öka generaliserbarheten i studien. Vi hade 
dessutom kunnat intervjua ytterligare respondenter i andra samarbeten eller på annat sätt kompletterat 
datan med en kvantitativ forskningsmetod för att öka resultatets externa validitet och generaliserbarhet. 
Entreprenören i företag B var inte grundare till bolaget men har startat och drivit ett trettiotal egna 
företag tidigare, samt var nu mycket involverad i företag B. I vår mening kunde respondenten således ge 
oss ett representativt perspektiv trots att hen inte var den initiala grundaren till företaget. Då 
definitionerna om vem som kan betrakta sig som affärsängel eller entreprenör varierar lämnas det 
utrymme för egna bedömningar om vem som kan betraktas som entreprenör och affärsängel. 
Entreprenören i företag B kan dock i vår mening betraktas som en medgrundare i den meningen att 
företagets affärsidé ändrats radikalt sedan företagets start. 
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3. Teori  
 
I kommande kapitel belyser vi de teorier som vi finner mest relevanta till vårt forskningsområde. 
Teorierna utgörs av tidigare forskning och ska i kombination med resultatet ge underlag för analys, 
diskussion och slutsats. 
 

3.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning kring finansiering av småföretag är relativt ung. Majoriteten av forskningen har 
skapats av anglo-saxiska forskare, varav de flesta amerikanska. Det innebär att mycket av den svenska 
forskningen som tillkommit på senare tid grundats i modeller som är formade utifrån amerikanska 
förhållanden. Intresset för forskningen kring finansiering av småföretag har ökat under åren och bland 
annat lockat ett antal svenska forskare. En av de mest centrala teorierna kring finansiering av småföretag 
är det finansiella gapet. Trots att det finansiella gapet redan diskuterades under 1920-talet så har inte 
forskningen tagit fart förens 1970/80-talet. Forskningen inom ämnet har succesivt fått en teoretisk 
förankring kring transaktionskostnads- och agentteorin. Agenteorin kommer att redogöras i uppdelad 
form varav den dels kommer att presenteras i det finansiella gapet som asymmetrisk information och 
dels nämnas i problematiken med affärsänglar där relationen mellan företagets ägare och grundare tas 
upp. Även transaktionskostnadsteorin tas upp i teorin om det finansiella gapet.58 
 

3.2 Det finansiella gapet 
Företag som etablerar samarbeten med externa finansiärer tenderar att växa snabbare samt bli mer 
lönsamma.59 Trots detta, ingår inte alla företag samarbeten med finansiärer. Detta beror på en mängd 
faktorer men kan grovt delas in i ett fåtal grupper som illustreras i modellen nedan. 

 
Figur 3: Finansiellt gap 60 

                                                
58 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
59 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
60 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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Informationsasymmetri mellan parterna 
Enligt resultatet från den omtalade Bolton-rapporten 1971 kan det finansiella gapet i själva verket vara 
ett kunskapsgap, där företagaren och finansiären inte har tillräckligt mycket kunskap om varandra. 
Informationsasymmetri är ett bra exempel som vidareutvecklar den teorin.61 
Asymmetrisk information kan delas in i två grupper: Dold information (adverse selection) och dolda 
åtgärder (moral hazard). Dold information innebär att det är svårt för en extern part att värdera ett bolag. 
Ofta sker värderingen av företagen i tidiga skeden vilket begränsar historiska resultat och baseras mer på 
mjuka värden som teamet som driver företaget och affärsidéns potential. En annan del av dold 
information är att det är de företag som efterfrågar mest riskkapital som får mest uppmärksamhet trots 
att de inte nödvändigtvis har bäst förutsättningar för att generera vinst. Dolda åtgärder är att finansiären 
inte vet hur entreprenören kommer agera med det investerade kapitalet. Entreprenören kanske väljer att 
agera utifrån egen vinning istället för företagets bästa. Det är därför väldigt svårt för entreprenören att 
garantera för affärsängeln att han/hon ska följa det som överenskommits. Affärsängeln behöver lägga 
ner såväl tid som kapital på att kontrollera entreprenörens arbete. 
 
Aktörer på den formella riskkapitalmarknaden utför grundläggande bedömningar med tydliga och 
strukturerade processer när ett företag söker möjlighet att erhålla riskkapital i syfte att minska eventuell 
dold information och dolda åtgärder. Även större finansieringsinstitutioner som banker och statliga 
organ har strikta kriterier och krav för att de ska tillhandahålla finansieringskapital. Dessa kriterier och 
strukturerade processer är upprättade för att garantera att osäkerheten för företagets framtid är minimal. 
Men det är just denna osäkerhet som tenderar att vara väldigt svår att minimera för unga företag.62 
 

Hög risk 
Studier visar att många unga och små företag går i konkurs eller avvecklas relativt nära inpå själva 
etableringen. Därför förefaller det att finansiering av nystartade bolag förknippas med högre risk, vilket 
avskräcker många finansiärer.63 
 
Finansiärer vill undvika risk och osäkerhet och är därför försiktiga med att investera sina egna pengar. 
Granskningen av företaget innan investering kallas för “due dilligence”. Där fokuserar affärsängeln 
bland annat på legala, marknadsmässiga och finansiella aspekter. Affärsängeln bildar sig en uppfattning 
av företaget samt kontrollerar de uppgifter som entreprenören utlämnat. Utvärderingen och 
granskningen innebär dock en transaktionskostnad i och med att en due dilligence kräver ett omfattande 
arbete. Detta påverkar affärsängelns beslut då affärsängeln inte gärna lägger ner tid och arbete på att 
granska en affärsplan som i slutändan inte visar sig vara intressant nog att gå vidare med.64 
 
 
 
 

                                                
61 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
62 (Landström, H & Löwgren, M., 2009, Entreprenörskap och företagsetablering,) 
63 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
64 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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Bristande kompetens och finansiella instrument 

Finansiärer har sällan den kompetens som krävs för att hantera små företag, i synnerhet unga och 
innovativa företag. Samtidigt saknar många de finansiella instrument som krävs för att analysera dessa 
företag. Instrumenten är vanligtvis utvecklade i syfte att analysera stora etablerade företag, istället för 
unga och mindre verksamheter.65 
 

Höga relativa kontroll- och transaktionskostnader 
Små företag behöver ofta inte lika stora riskkapitalbelopp som större bolag. Detta innebär att kostnaden 
för transaktionen, uppföljningen och kontrollen av investeringen relativt sett blir högre, vilket styr 
finansiärerna till andra större företag.66 
 

Bristande kunskaper 

Småföretagare har ett stort utbyte av att etablera externa finansiärer bland annat som bollplank. Många 
företag har dock inte kunskapen om fördelarna som en nära relation medför. De som dock gör det 
tenderar till att växa snabbare och vara mer lönsamma. Det finns ett brett utbud av olika slags 
finansieringskällor, vilket kan betraktas som positivt, dock skapar pluralism en situation där den 
enskilde företagaren får svårt att ha kunskap om de olika finansieringsmöjligheterna samt om vilka krav 
de ställer och vad som attraherar finansiärerna.67 
 

Företagets kontrollaversion 
Enligt en studie som genomförts av Landström & Winborg (1995) visade resultatet att majoriteten av 
småföretagare hade en mycket positiv syn på användandet av internt genererade medel.68 Finansiering 
via banklån var den mest använda finansieringskällan. Det finns många olika typer av 
finansieringskällor att välja bland vid en startup och företag med behov av finansiering tenderar till att 
först välja intern finansiering sedan belåning och slutligen ökat nytt eget kapital som en "sista utväg". 
Den här teorin kallas för pecking order och beskriver hur företag prioriterar finansieringskällor med 
hänsyn till kontrollaversion. Modellen utgår därför ifrån att företagsägarna vill behålla sina ägarandelar 
och inte släppa de till externa aktörer.69 
 

              
Figur 4: Pecking order 70 
 

                                                
65 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
66 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
67 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
68 (Landström, H & Winborg, J., 1995, Small Business Manager ́s Attitudes Towards an Use of Financial Source). 
69 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
70 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
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Bortsett från den uppenbara kapitaltillförseln kan finansiärer bidra på många andra sätt, dock väljer ändå 
småföretag i första hand att etablera relationer till banker före riskkapitalister. Entreprenörer kan överge 
kontroll över företaget till externa finansiärer genom lärande eller tvingande mekanismer. Den 
tvingande mekanismen innebär att små företag behöver kapital och kunskaper för att hantera eventuella 
risker och osäkerhet samt att växa för att överleva på marknader där konkurrensen är hård (något som en 
extern finansiär kan bidra med). Företagare lär sig kontinuerligt. De kan då lära sig att de behöver 
externa finansiärer för att dra mer nytta av det omgivande finansiella systemet.71 
 

3.3 Teoretiska fördelar med affärsänglar 
Det finns olika fördelar med att ingå samarbeten med affärsänglar. Dessa fördelar kan delas in i tre 
områden. 
 

Hävstångseffekter 
Affärsänglar genererar hävstångseffekter genom med sin närvaro underlätta för tillförseln av andra 
resurser, vilket innefattar såväl kompletterande finansiering som andra slags resurser. De tillför även 
trovärdighet och legitimering hos andra omvärldsaktörer, bland annat genom att göra företaget känt i sitt 
nätverk.72 
 

Nätverkseffekter 
Affärsänglar har ett rikt nätverk av och de bidrar själva med att bygga nya relationer genom att sprida 
kunskap om företaget och dess affärsidé. I en del fall sker det aktivt genom att affärsängeln är 
involverade i affärsförhandlingar och söker efter nya kunder. I andra fall sker det mer genom öppnandet 
av dörrar för företaget och tips kring var potentiella kunder finns. Trots att affärsänglar besitter rika 
nätverk beror nätverkseffekterna fortfarande på företagets utvecklingssituation, företagets behov och 
branschens karaktär.73 
 

Närhetseffekter 
Affärsänglar arbetar närmre sina investeringar än andra aktörer vilket gör att de kan bidra i den 
operativa problemlösningen. Det direkt operativa arbetet är dock beroende av ängelns disponibla tid för 
engagemanget. Även om inte affärsängeln väljer att inta en operativ roll i företaget så är oftast 
kommunikationsfrekvensen är hög. Affärsänglar tenderar till att ha ett actionorienterat beteende och 
vara mer beslutskraftiga än andra aktörer. När det kommer till finansiella beslut ter det sig ganska 
tydligt då ängeln disponerar över sitt egna kapital (till skillnad från till exempel venture capital-bolag). 
En annan närhetseffekt som affärsänglar genererar är att deras engagemang inom ett bolag skapar ökad 
motivation och självförtroende hos företagets ledning. Entreprenören kan agera med mer auktoritet och 
kraft internt genom att hänvisa till affärsängelns uppfattning inom en viss fråga.74 
 
                                                
71 (Landström, H., 2003, Småföretaget och kapitalet). 
72 (Lindström, G, & Olofsson, C., 2002, Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag). 
73 (Lindström, G, & Olofsson, C., 2002, Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag). 
74 (Lindström, G, & Olofsson, C., 2002, Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag). 
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3.4 Teoretisk problematik med affärsänglar 

Ur entreprenörens perspektiv 
Att få in en extern investerare i bolaget innebär också att externa intressen involveras. När investeraren 
gått in i bolaget måste entreprenören lära sig att samarbeta för att nå det gemensamma målet, 
investeraren blir alltså en affärspartner. Ett samarbete med en affärsängel innebär dock inte bara fördelar 
och är inte alltid en enkel och problemfri relation. Det är vanligt med entreprenörer med svikna 
förväntningar som ofta sammanhänger med att affärsängeln inte har tid för företaget. Detta kan bero på 
flera anledningar och behöver inte nödvändigtvis förknippas med affärsängelns engagemang. I vissa 
undantagsfall finns till och med rena försök till svindlerier. Implicit har denna problematik med 
beställarkompetensen och svårigheten för den särskilt unge och oerfarne entreprenören att göra. Det 
kanske största problemet för entreprenörer är att hitta en affärsängel som de behöver och passar ihop 
med. Det är nämligen inte bara kapital som ska sökas utan även en personlig relation som ska byggas 
upp och eventuellt utvecklas. Personliga egenskaper är svårare att kodifiera och analysera än till 
exempel kompetens och finansiella tillgångar. Om inte en bra relation lyckas byggas upp så har en 
situation som är väldigt svår att dra sig ur skapats, särskilt när investeringen redan har gjorts.75 

 

Ur affärsängels perspektiv 
Affärsänglar är en heterogen grupp och bortsett från de finansiella motiven skiljer sig deras andra motiv 
åt. Dessa motiv sträcker sig allt ifrån tillskanskning av nya branschrelevanta kunskaper eller breddandet 
av affärsängelns kontaktnät till att “ha roligt” genom att bidra till att skapa något nytt, det vill säga 
arbetet med att bygga upp nya företag, produkter och affärssystem. Belöningen i form av värdetillväxt 
och att drivas av intresset för skapandeprocessen är ett vanligt återkommande motiv. Därför drivs 
affärsängeln i en mening av liknande motivbild som entreprenören.76 
 

3.5 Teoritillämpning 
Teorin kring det finansiella gapet beskriver faktorerna till de svårigheter som nystartade företag har att 
anskaffa finansiering. Denna teori kommer att kompareras med den bild som respondenterna beskriver 
kring småföretags kapitalanskaffning. I intervjuerna beskriver även respondenterna deras egna 
finansiella samarbeten i företag A, B och C. Med hjälp av teorierna rörande fördelar och problematik 
med affärsänglar kommer samarbetena analyseras och eventuella problem identifieras. Slutligen 
kommer teorierna kring det finansiella gapet och samarbetet mellan affärsänglar och entreprenörer 
kopplas samman i en gemensam analys. 
 
 
 
 
 

                                                
75 (Lindström, G, & Olofsson, C., 2002, Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag). 
76 (Lindström, G, & Olofsson, C., 2002, Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag). 
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4. Resultat 
 
I följande kapitel redovisas den empirin som är unik för den här studien. Empirin består enbart av 
kvalitativa intervjuer som redogörs enskilt respektive respondent. Resultatet visar således två olika 
respondenters svar i respektive företag, varav tre olika företags samarbeten presenteras. Resultatets 
huvudsakliga syfte är att ge data till analysen, diskussionen och slutsatsen. 
 

Entreprenör i företag A 
Entreprenören i företag A har inte någon företagarbakgrund bortsett från några handelsbolag som aldrig 
blev speciellt stora. Grundarna för företag A hade gemensamma intressen i branschen som de senare 
startade bolaget inom. Entreprenören jobbar numera med företag A på heltid efter att ha hoppat av 
skolan när en tillräckligt stor investering skedde som gjorde det möjligt att kunna ta ut en mindre lön. 

 

”Jag har läst teknisk fysik men det krävs egentligen ingen utbildning för att driva bolag utan det viktiga 
är att man har ett driv, så det är det jag försöker bidra med.” 

 

På ett eller annat sätt måste bolag finansieras och grundarna i öretag A valde extern finansiering på 
grund av att de hade en ganska kapitalkrävande produkt som de själva inte kunde finansiera. 
Entreprenören menar att med tanke på grundarnas bakgrund och oerfarenhet var det ganska naturligt att 
komma till en affärsängel i och med att det behövdes kapital från någon som var ganska riskvillig. 

 

“Som oerfaren söker man pengar eftersom man behöver det, men vart efter man driver bolaget så fattar 
man att man behöver ganska mycket hjälp också.” 

 

I företag A´s fall handlade det framförallt om att hitta någon som var tillräckligt riskvillig att investera i 
projektet trots deras oerfarenhet men som också kunde bidra med sin erfarenhet och hjälpa till på vägen. 
De började letade igenom sina kontaktnät för att kunna finansiera projektet. Affärsängeln och 
affärsängelnätverket fick de kontakt med genom att gå ut på marknaden och leta efter en investerare som 
skulle passa in på sitt bolag. Eftersom de inte hade ett track-record så var antalet intresserade 
affärsänglar begränsade. Entreprenören förklarar att i slutändan var det de som nappade på affärsidén 
som de kunde välja mellan och därmed blev valet ganska enkelt.  

 

“Det var lite som att söka sitt första jobb, det är sällan man får massa erbjudanden utan det man får 
blir man ofta glad över.” 

 

Grundarna har ganska specifika kunskaper men saknade kunskap om att driva ett internationellt bolag 
och saknade även en del kunskap kring försäljning och marknadsföring. Därmed sökte de efter en 
person som kunde hjälpa till kring de områdena. 



 28 

 

Entreprenören förklarar att de helst inte ville släppa några ägarandelar alls samtidigt som att 
affärsänglarna ville att de skulle släppa väldigt mycket. Till slut fann de en balans där i mellan efter en 
förhandling. Det handlar om att ha en vettig värdering, veta vad man ska använda pengarna till och 
kunna motivera vad bolaget är värt förklarar entreprenören. 

 

“Det handlar inte bara om att få pengar utan vi såg att vi behövde en summa pengar för att kunna 
utveckla projektet framåt och det pitchade vi för och därför sökte vi den specifika summan pengar.” 

 

Det fanns ganska mycket olika förväntningar när affärsängeln gick in som investerare förklarar 
entreprenören. Det var ganska många saker som grundarna missade att uppnå och det var även ganska 
många saker som affärsänglarna missade att uppnå. Men i stort så tycker entreprenören att affärsängeln 
har stöttat dem med de delar som de kom överens om från början. De har ganska tät kontakt med 
affärsängeln nu i och med att de är ett litet bolag och det är konstant mycket som sker förklarar 
entreprenören. 

 

Entreprenören menar att det är väldigt viktigt att tänka på vem man är intresserad av att jobba med på 
samma sätt som någon överväger att investera i dig. Affärsänglar ska hjälpa till med kapital och stötta 
teamet vilket gör att det blir lite som ett förhållande där kemin verkligen måste fungera förklarar 
entreprenören. 

 

“Det kan vara värt mycket mer att ta in investerare med mindre pengar men som har erfarenhet och 
kunskap än tvärt om, även om pengarna lockar. Det är lite som att gifta sig så se till att investeraren 

matchar bolagets profil.” 

 
Entreprenören menar att det viktigaste är att man matchar med sin investerare eftersom investeraren ska 
stå där när det går bra och när det går dåligt och entreprenören ska också stå där när det går bra och när 
det går dåligt, dessa två måste därför matcha. 
 

Affärsängel i företag A 
Affärsängeln i företag A har ingen egen programmeringsbakgrund men har alltid jobbat med 
programmeringsprojekt och lösningar när det gäller kommunikation. Att sätta ihop affärer genom att 
tillföra de resurser som efterfrågas i en företagsidé, det är A och O i ängelinvesteringar förklarar 
respondenten. Affärsängeln menar att det är svårt att hindra sig själv från att investera i bolag som man 
tror stenhårt på och att man därför inte kan investera sina pengar helt på magkänsla. Affärsängeln har 
därför strategiskt valt att gå med i ett affärsängelnätverk eftersom de har väldigt bestämda kriterier på 
vad de investerar i. 
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“Jag är en automatisk högrisktagare, positiv och en problemlösare så jag ser inte någonting som ett 
problem.” 

 
Affärsängeln är mycket engagerad i affärsängelnätverket och start-upscenen i Stockholm och tar därför 
del av många olika bolag, men får tacka nej till många företag på grund av dessa strikta 
investeringskriterier. Medlemmarna i nätverket har mycket erfarenhet och kompetens som eftertraktas 
av entreprenörer, men samtidigt måste företagare inse att ett samarbete med affärsänglar är långvarigt 
och närgående förklarar affärsängeln. 
 

”Jag delar inte bara ut pengar, utan jag vill ju gå in som stöd och kompetens. Det är ju därför jag är 
med i affärsängelnätverket.” 

 

Affärsängeln menar att start-upscenen i Stockholm är transparent och när hela spannet av investerare 
och entreprenörer träffas på en meet-up beskrivs det som en ända familjefest eftersom nästan alla har 
träffat varandra tidigare. Affärsängeln fortsätter med att beskriva att företag i Sverige och speciellt i 
Stockholm tenderar till att övervärdera sig själva genom att de värderar potentialen istället för hur deras 
situation ser ut idag. I de fallen rekommenderar affärsängeln att man istället vänder sig till de lokala 
organisationer så som Almi, Nyföretagarcentrum eller start-up-inkubatorer. Där har dessa bolag 
möjlighet att få stöd och ta lån utan att släppa företagsandelar förklarar affärsängeln. 

 
Affärsängeln beskriver att en formell förfiltrering sker genom nätverket där de ser om det finns 
potential, om det är rätt intresseområde och var företaget är lokaliserat. Om de tror på bolaget bjuder de 
in entreprenören/-erna på en muntlig presentation med tid för frågor. Där avgör affärsänglarna om de 
ska genomföra en pre-due dilligence. Nästa steg är att ta reda på vad det är entreprenören behöver hjälp 
med och på så sätt identifiera deras svagheter. 
 

Affärsängeln förklarar att bara för att tekniken går fort framåt så betyder inte det att alla vet vad som 
redan finns. Affärsängeln menar att det är just de enkla vardagsproblemen som man tjänar väldigt 
mycket pengar på att lösa. 

 

“Jag tenderar att intressera mig mer och mer i produkter som löser vardagsproblem och som bara är 
fiffiga.” 

 
Företag A “föll i knäet” på affärsängeln och med ett intresse och kontakter inom musikbranschen som 
bakgrund fick det affärsängeln att vilja investera i företag A. Vid första träffen med företag A var 
affärsängelns syn på affärsidén inte övertygande då en stor aktör redan erbjöd liknande tjänster, men när 
de började diskutera vertikalen i deras affärsidé fann affärsängeln en avsaknad av deras produkt på 
marknaden och började då se potential i bolaget. Affärsängel träffade företag A i oktober och 
investerade i december. Affärsängeln har samma investeringsperspektiv som affärsängelnätverket, vilket 
motsvarar cirka 5-7 år. 
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Varje möte mellan affärsängeln och företag A beskrivs som en unik situation. Affärsängeln menar att 
samarbetet mellan dem inte alltid sker friktionsfritt. De är inte helt överens idag och har olika åsikter om 
vem som ska göra vad och hur vissa saker ska skötas. Affärsängeln och företag A har byggt en 
hierarkisk ekonomisk struktur för att båda ska känna att de gör win-win, men trots det blir de osams om 
vad de tycker är win-win eftersom de inte riktigt talar “samma språk”. Affärsängeln menar att en 
anledning till detta kan vara att de enbart pratar om formella ämnen istället för mer känslosamma inslag 
som till exempel om de litar på varandra eller dylikt. 
 

“Där pratar man om andra problem och jag kommer från sälj och marknadsföring där man vill 
massannonsera på nätet och där man måste pressa ut sitt budskap i mer än en kanal och tjata.” 

 
Affärsängeln samtalar normalt med företag A några gånger i veckan, dock kan detta variera beroende på 
företagets verksamhet. När det rör sig om till exempel investeringar eller en emission så har de generellt 
sätt mer kontakt än vid mer vardaglig verksamhet. Slutligen vill affärsängel tillägga att hen trivs väldigt 
bra med sitt yrke men att det är väldigt tidskrävande och att det är väldigt mycket hjärta i både företag A 
och andra bolag. 
 

Entreprenör i företag B 
Entreprenören har en programmeringsbakgrund, men har även jobbat som tekniker och med försäljning. 
Detta har inledningsvis skett i storföretagsmiljö, därefter har entreprenören startat och drivit ett trettiotal 
egna företag. Efter dessa erfarenheter anser entreprenören att det ofta tar mycket längre tid än förväntat 
vid drivandet av företag och att endast 1-2 av 10 blir riktigt bra. 
 
”Kanske 2 eller 1 av 10 blir riktigt bra, men för att hitta den enda eller de två så måste du vara med om 

de 10. Det går inte att pricka en, om du inte heter Bill Gates eller Steve Jobs” 
 

2012 blev entreprenören inhyrd som konsult till företag B. Först senare efter några månader investerade 
entreprenören en ganska stor del i bolaget och blev därför en av de 10 första investerarna i bolaget. Den 
ursprunglige grundaren till företag B är inte kvar längre, men hade tidigare en majoritet i bolaget och 
bestämde själv. 
 

”Det är inte riktigt rätt att säga att jag är grundare, men jag är medgrundare” 
 
Anledningen till att grundare lämnade bolaget bottnade i att hens vision stred emot resten av styrelsen 
som vid det laget ägde bolaget. Efter att grundaren lämnat företaget fortsatte företaget att byggas upp 
med hjälp av stora summor kapital, mätt på den svenska start-upmarknaden. Majoriteten av det 
investerade kapitalet kommer från privatpersoner, men ett affärsängelnätverk och Almi har också varit 
inblandade. 
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”Man kan inte begära av folk att de satsar x antal miljoner för att sedan gå vidare med en idé som de 
inte ens tror på, bara för att grundaren vill det” 

 
Just nu är entreprenören engagerad i två andra projekt och eventuellt på väg in i ett tredje, dock är 
företag B ett heltidsjobb och de andra är mer styrelsejobb. Tidigare arbetade entreprenören med flera 
projekt samtidigt men har nu kommit fram till att arbetet blir för splittrat och att det endast blir en kamp 
för att överleva. 2-3 projekt är lagom, helst inget operativt arbete, men i företag B var entreprenören 
tvungen att ta den rollen eftersom grundaren valde att hoppa av. Detta gör att entreprenören blivit 
väldigt bunden till företag B. 
 
Enligt entreprenören finns ett stort problem med entreprenörskap och start-ups i Sverige. Det finns 
mycket som allians-regeringen har förenklat, men det finns fortfarande ett vakuum mellan den inledande 
fasen då kapital satsas till det att det finns en produkt som genererar kassaflöde i bolaget. Vakuumet 
varar ibland en månad, ibland 2 år och ibland under ännu längre tid. Under perioden när idén förfinas är 
det i princip omöjlig att få finansiering i Sverige. Till skillnad från Silicon Valley där det finns 
hundratals riskkapitalbolag som är specialiserade på att finansiera företag under den perioden. Detta gör 
att de amerikanska konkurrenterna får ett försprång mot svenska start-ups. När ett företag har skickat sin 
första faktura står en massa bolag i kö för att investera i dem, men då behövs de inte längre förklarar 
entreprenören. 
 
Förutsatt att bolaget går någorlunda bra kommer entreprenören välja att stanna kvar så länge som det går 
i företag B eftersom det är en ovanlig möjlighet att få vara med om framgångsrika bolag. Idag finns det 
välkända företag och riskkapitalbolag som är övertygade om att företag B kan bli och har potentialen att 
bli enormt stort, men tjänsten/produkten är idag relativt okänd. 
 

”Antingen så har vi fel och då är det inte bra eller så blir det här jättestort.” 
 
Det kan även hända att bolaget blir uppköpt av någon som vill vidareutveckla idén eller komma åt de 
patent som idag finns inom företag B. Då är det upp till den aktören att avgöra om de vill ha kvar 
entreprenören eller inte. 
 
Respondenten rekommenderar andra entreprenörer att söka finansiering hos affärsänglar eftersom de 
ofta besitter mycket kunskaper, men det är viktigt som företagsgrundare att behålla kontrollen så länge 
som möjligt eftersom entreprenörens mål ofta skiljer sig från affärsängelns. Grundaren vill nå ut med sin 
idé medans riskkapitalisten vill tjäna pengar på det insatta kapitalet. Därför ska man vara försiktig när 
man ger sig in i dialog med riskkapitalister eftersom man lätt blir vilseledd förklarar entreprenören. 
 

”Om affärsänglar är kloka så ser de till att de som hittat på idén har ett stort incitament till att driva 
vidare och även tjäna pengar om du lyckas, för annars tappar de ju bort den kraften” 

 
Det som är viktigast för en riskkapitalist i ett bolag enligt respondenten är att det finns en VD som 
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brinner till 100 % för sin idé. Därför är det väldigt viktigt innan riskkapitalisten investerar att se efter 
vilken ”commitment” teamet i företaget har. 
 

Affärsängel i företag B 
Affärsängeln började investera med egna pengar 1998 och är engagerad i fem företag idag. Det är 
generellt it- och teknikbolag som intresserar affärsängeln eftersom omloppstiderna i dessa branscher är 
väldigt korta, vilket gör det enklare att utveckla företagen snabbt. Ängeln beskriver sig trots detta som 
generalist, det vill säga saknar specifikt kunnande men möjliggör att kunna bidra i många branscher med 
sitt generella kunnande. 
 
Företag B uppmärksammades av ett affärsängelnätverk. De såg att företaget hade chansen att bli riktigt 
stort, vilket var bevekelsegrunden när affärsängelnätverket gick in. Affärsängeln introducerade 
företagets nya Vd (Philip Edner). Entreprenören i företag B har tidigare erfarenheter från branschen och 
när även han såg en stor potential i företag B så stärktes affärsängelns intresse för att investera i bolaget. 
När investerarna tillsammans med grundaren började utveckla idén så visade det sig att det fanns några 
problem. Dessa problem ledde slutligen till att en ny strategi var nödvändig och det var vid den 
strategiändringen som grundaren inte samtyckte med investerarna och styrelsen, detta ledde till en 
diskussion som slutade med att grundaren blev utköpt. 
 

“Företag betyder att företa sig någonting gemensamt, men tillslut när man har kommit en bit så blir 
man inte beroende utav grundaren.” 

 
Affärsängeln menar att det är svårt att investera ensam och att det är bättre att vara flera som man kan 
diskutera och bolla idéer med. Detta var en av anledningarna till att ängeln var med och grundade ett 
affärsängelnätverk. Genom nätverket genereras stora kontaktytor, flöde och nya “lekkamrater”. 
Affärsängeln menar att affärsängelnätverket har gett ett inflöde av många kvalitetsidéer. De första 
kriterierna vid en investering är att företagsidén ska vara unik, något nytt och ha stor marknadspotential. 
Därefter tittar man på den finansiella risken, entreprenören eller entreprenörsteamet och slutligen 
konkurrensläget. 
 
“Om man själv ska vara aktiv måste man känna att det här är en Vd eller grundare som man kan jobba 

med och ömsesidigt.” 
 
Företag B är ett dyrt projekt med flera anställda och inga intäkter än. De flesta svenska start-ups är 
mindre kapitalintensiva menar affärsängeln. Ängeln vill helst komma upp i 15-30% ägarandelar i ett 
företag för att det ska kännas meningsfullt. Detta motiveras med att det först är senare man kan ta betalt 
och då måste man ha ett tillräckligt ägande för att få en avkastning på sitt kapital och den tid man lagt 
ner. Affärsängelnätverket tar mellan 3-10% i andelar och har således mindre inflytande. I företag B är 
ängeln ekonomichef och sitter i styrelsen. Personligen gillar affärsängeln mer inflytande och menar att 
man får det någonstans över 10 %, men också genom att sitta med i styrelsen och ha pengar i beredskap 
när det behövs nya pengar. 
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“Det är oftast de sista pengarna in, som inte alltid sätter villkoren men, som skapar inflytande så man 

måste ha en beredskap att fortsätta att investera.”   
 
Affärsängeln tror att företag B realiserar sina planer inom 2-3 år, just eftersom teknikbranschen är så 
snabbt förändrande. Detta innebär även att bolagets framtid kommer att avgöras inom de närmsta åren. 
Affärsängeln hoppas således på att sälja sina andelar inom den tidsramen. 
 
Affärsängeln rekommenderar företagare att söka upp affärsänglar för de som har idéer som är 
kapitalkrävande. I företag B är de flera änglar involverade som har investerat kapital. Dessa har olika 
bakgrunder vilket respondenten menar gör gruppen stark tillsammans. 
 

“En ängel gör kanske ingen sommar men två tre stycken.“ 
 
Affärsängeln rekommenderar även att man är fler än bara en grundare som tillför olika kompetenser vid 
startandet av företag. Generellt så tycker respondenten att många start-ups saknar sälj- och 
marknadsföringsfokus. Han rekommenderar företagare att testa sina produkter på marknaden tidigare 
och utveckla de tillsammans med kunder för att tidigt få marknads- och kundfeedback. 
 

“Min syn är att det är väldigt få entreprenörer som är fullständiga företagspersoner.” 
 
Som ängel måste man tänka igenom sin roll och ha en realistisk plan menar respondenten. Många blir 
affärsänglar runt åldern 55 och uppåt efter dem har tjänat pengar, sålt sitt bolag eller gått ner som VD 
från ett större bolag och testar affärsängelskapet i syfte att göra något omväxlande. Det är vanligt att en 
affärsängel tillför kompetens på styrelsenivå men inte i den operativa verksamheten vilket gör att företag 
måste rekrytera personal som kan driva utvecklingen framåt. Skatteregler för nyföretagande är inte 
fördelaktiga, däribland den svenska optionslagstiftningen förklarar affärsängeln. Tekniken innebär att 
man erbjuder optioner vid rekryteringen, men i Sverige är det dels ganska korta löptider på optionerna 
och det stor risk att de blir beskattade som tjänsteinkomst vilket gör optionerna ganska ointressanta och 
är därför ett stort problem menar affärsängeln. 
 

Entreprenör i företag C 
Entreprenören har en bakgrund som konsult och har jobbat med liknande verksamheter till företag C, 
nämligen mjukvaruföretag som utvecklar säkerhetsprodukter. Efter det har respondenten varit med och 
utvecklat och sålt bolag. Senare valde entreprenören att starta företag C med fyra vänner. 
 

”Vi visste inte vad vi ville göra, bara att vi ville jobba ihop.” 
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De började vara verksamma i England vilket är en marknad som ligger i framkant inom företag C 
bransch. Efter ett tag växte den produkt som idag är företagets huvudprodukt fram.  Grundarna till 
företaget hade blandade bakgrund där hälften hade erfarenheter från start-ups. 
Idag är respondenten verksam i ett andra projekt med, som är ett dotterbolag till ett konsultföretag där 
entreprenören tidigare varit anställd. Där sitter respondenten som styrelseordförande. För att 
entreprenören ska engagera sig i nya projekt ska involveringen inom dagens projekt först ta slut. 
Inledningsvis byggdes företaget på egna intäkter och grundarnas egna kapital, dock gjorde finanskrisen 
2009 att företag C tappade många viktiga kunder. Efter det fortsatte företaget 1,5 år utan inkomst och 
över 1 år utan löner samtidigt som huvudprodukten vidareutvecklades. 
 

”Det tog längre tid att få fart på försäljningen av produkten och vissa av grundarna funderade på att 
hoppa av, vilket en faktiskt gjorde och då insåg vi att vi måste ta in externt kapital för att kunna gå 

vidare med produkten och få ut den på marknaden.” 
 
Respondenten tror att det är en ganska vanlig anledning till att söka finansiering, att företaget med egna 
medel inte riktigt tar sig hela vägen fram. Affärsänglar var inte förstahandsvalet av finansiering för 
företag C. Respondenten förklarar att det är ett stort arbete för start-ups att få tag i finansiering och den 
som entreprenörerna pitchar för aldrig är helt perfekt för just det företaget. 
 

”Man är alltid för liten, för stor, för tidig, för sen… Det finns en miljard anledningar till att man inte 
passar perfekt in i deras portfolio” 

 
Företag C inledde med att söka kapital hos dem mest kända venture capital-bolagen, där de fick 
riskkapitalisternas uppmärksamhet men inte deras pengar. Respondenten menar att det handlar om att 
hitta en finansiär som förstår det företaget gör och som är intresserad av den nischen. När det är gjort så 
brukar allt det andra lösa sig. De hittade en affärsängel som hade gjort liknande saker och såg hur bra 
affärsidén var. Efter att affärsängeln gått in så gick även ett venture capital-bolag in. Företag C var inte 
specifikt ute efter en affärsängel med speciella egenskaper som finansiär utan det var den finansiären 
som var intresserad. 
 
Venture capital-bolagen brukar vara ganska tydliga med vilken summa de är villiga att investera (vilket 
ofta är väldigt stora summor) och då får företagaren anpassa sig efter det. Detta skiljer sig ifrån 
affärsänglar som kan tänka sig att investera lägre summor. Respondenten hade flera erfarenheter från 
samarbeten med externa finansiärer innan Företag C startades, varav främst större venture capital-bolag. 
 Vid sökandet av finansiärer för företag C använde de sig av hemsidor som listar alla affärsänglar i vissa 
områden, olika events, men det mest effektiva är att använda sig av sina egna kontaktnät. 
 

”Först och främst så fiskar man runt i sitt kontaktnät, det är ju enklast att få till ett möte om man har 
någon kontakt till personen. ” 
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Grundarna äger än idag en klar majoritet av bolaget, men har ändå släppt mer andelar än de var inställda 
på från början. De fick inte den mängd kapital av affärsänglarna som de ursprungligen efterfrågade. 
Fenomenet att söka externt kapital var fortfarande väldigt nytt i Sverige. När respondenten verkade i 
Silicon Valley i USA uppmärksammade hen lån som kallades “convertible loans” där företagaren får 
kapitalet vid en tidpunkt men gör aktieemission vid en senare tidpunkt och det är då som värdet på 
företaget sätts till en viss rabatt. 
 
Respondenten förklarar att vid investeringen förväntar man sig att affärsänglarna ska vara väldigt 
hjälpsamma, vilket man får ta med en nypa salt och det är ändå företagarna som får göra jobbet. 
Affärsänglarna kan ge råd, men de ”dumpar” inte hela sina kontaktnät i knät på entreprenören, eller 
jobbar extremt hårt på varje investering. De kanske istället väljer att ta en styrelseplats vilket stämmer 
överens med företag C.   
 
Det är vanligt med riskkapitalister som stannar kvar i företag i cirka fem år, vilket även troligen stämmer 
med företag C, dock blir det nästan aldrig som ursprungligen var planerat och oftast tar det längre tid än 
väntat förklarar entreprenören. Beroende på företaget rekommenderar respondenten andra entreprenörer 
att söka riskkapital från affärsänglar, men om företaget endast behöver lite kapital ska de inte gå till 
riskkapitalister eftersom man då måste hålla en ganska låg värdering av företaget för att få in kapitalet. 
Entreprenören rekommenderar att om företag har möjligheten att överleva på sitt egna kapital bör de 
bygga upp ett värde för att sen senare söka en större finansiär. 
 

”De små investeringarna kostar mer än de stora” 
 
Det tar ofta längre tid än väntat vid sökandet av kapital och när väl en intresserad finansiär är funnen tar 
det även minst 3 månader innan företaget får in kapitalet. Detta beror på att när företaget visat sitt 
intresse inleds due dilligence och även då finns risken att finansiären väljer att hoppa av. Om ett avtal 
skrivs ska företagare vara noggranna och ifrågasättande.  Det respondenten tycker affärsänglar ska tänka 
på är att lägga mycket tid på att utvärdera teamet i företaget och se om de är några att investera sina 
pengar i, till exempel genom att gå igenom deras CV´n och gärna även deras ekonomiska situation och 
förflutna. 
 

Affärsängel i företag C 
Affärsängeln har jobbat inom IT-branschen under en längre period och suttit i flera bolagsstyrelser, för 
att sedan börja investera i bolag. Affärsängeln blev sedan erbjuden en styrelseplats i Almi invest där hen 
i sin tur kom i kontakt med ett affärsängelnätverk (där affärsängeln är aktiv idag). 
 
Respondenten jobbar heltid som affärsängel men är inte heltidsaktiv inom företag C. Enligt sig själv har 
respondenten endast en liten andel i bolaget tillsammans med Almi investor, några andra affärsänglar, 
grundarna till företaget och det affärsängelnätverk som respondenten är aktiv i. Affärsängeln har idag 
kapital i några andra bolag, agerar som rådgivare i ytterligare några andra bolag, är aktiv delägare i 
affärsängelnätverket samt arbetar kring några andra projekt. Affärsängeln berättar att hen vill ha en 
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riskspridd portfölj och väljer därför att inte lägga all tid och kapital på företag som befinner sig i tidiga 
faser, som inte är lika tidskrävande och har mindre risker. Det finns även andra investeringsalternativ 
med annorlunda karaktäristiska drag, till exempel fastigheter, mer mogna branscher, aktiebörsen med 
mera. 
 
”Jag har en mer diversifierad portfölj och det kan man ju säga att affärsängelskapet är det som tar mest 

tid” 
 
Affärsängeln har breda erfarenheter och kunskaper kring IT och har därför tenderat till att intresserat sig 
mer kring IT-relaterade bolag, men respondenten poängterar att det är ett väldigt brett område då de 
innefattar många av dagens nystartade bolag. 
 

”Om jag ska investera i bolag ska jag i alla fall tro att jag fattar ” 
 
Anledningen till att affärsängeln valde att investera i företag C inleddes med en förfrågan om en 
styrelseplats i bolaget. Respondenten fortsätter med att exemplifiera några kriterier som hen själv 
använder inför investeringar av främmande bolag. Det första är att det ska vara något unikt i företaget, 
vilket det enligt respondenten gör i företag C. 
 

”En pizzabagare eller en frisör till hade jag inte satsat pengar i om det inte fanns någon unikt i det” 
 
Andra kriteriet är att företaget ska vara skalbart, det vill säga att efter en viss nivå ska företaget vara 
lönsamt med bra marginaler. Det tredje kriteriet är bedömning av teamet vilket oftast är grundarna, om 
de har de egenskaper som behövs i branschen. I företag C fylldes samtliga kriterier där skalbarheten var 
mest anmärkningsvärd. Eftersom affärsängeln hade suttit i styrelsen ett tag upplevde respondenten att 
hen kände teamet.  Enligt affärsängeln finns det även andra faktorer som bör tas i hänsyn där en mer 
subtil är att en affärsängel ska ha en blandning av bolag i sin portfölj, till exempel är företag C ett 
business-to-business-bolag som enligt respondenten brukar ha en långsammare tillväxt än de som är 
riktade till privatpersoner. 
 
”Jag hade ett ganska kvalitativt resonemang. Jag tittade inte så mycket på kalkyler och sånt där, det är 

svårt att bedöma eftersom det är så negativa bakåt med bara kostnader” 
 
Affärsängeln söker mycket nya bolag genom affärsängelnätverket och de sökande utgörs till stor del av 
bekantas bekanta. De är inte heller ovanligt att entreprenörer hör av sig direkt till respondenten, dock 
föredrar hen att inte göra bedömningen helt själv. 
 

”Det är skönt att ha folk att bolla med så man kan diskutera” 
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Hur stora andelar respondenten väljer att investera i bolag beror även på priset, hur mycket affärsängeln 
tror sig kunna hjälpa till och hur mycket kapital företaget söker, dock föredrar affärsängeln att gå in lite 
mindre på grund av riskspridning. 
 

”Mitt resonemang bygger väldigt mycket på att grundarna finns kvar och att de gör ett bra jobb.” 
 
Att gå in i ett företag bygger väldigt mycket på att ha väldigt höga förväntningar på företaget och 
grundarna menar affärsängeln. I företag C´s fall har inte alla dessa förväntningar uppfyllts, vilket 
förvånansvärt ofta blir svaret eftersom det är väldigt få som är helt perfekta förklarar affärsängeln. Med 
det betyder inte att investeringen är ett misslyckande tillägger han. Affärsängeln har en 5-7 års horisont 
på sina investeringar men förklarar att det kan vara svårt att hitta köpare till små onoterade bolag och att 
köpare ofta ger skambud på dessa företag, trots att företagen uppvisar goda resultat. Det betyder att man 
kan hamna i en sits där det inte riktigt finns någon köpare och man kan kanske inte börsnoterat bolaget 
heller förklarar ängeln. Därmed bör man ha en uppfattning om tidsperioden men det är viktigt att vara 
flexibel menar ängeln. 
 

”Målsättningen för mig är att hjälpa dem med pengar och förhoppningsvis med råd så att de kommer 
igång på ett bra sätt och att vi skiljs åt efter 5-7år.” 

                                                                                                                               
Affärsängelnätverket har väldigt hög kompetens i de flesta branscherna och har investerat i nästan allt 
förklarar affärsängeln när han rekommenderar företagare att söka upp affärsänglar som investerare. Han 
tillägger även att av de 150 bolag som hör av sig så är det ganska få av dem som affärsängelnätverket 
investerar i på ett år. 
 
Affärsängeln menar att man som entreprenör ska tänka i termer av unikitet när det gäller ens produkt 
eller tjänst. Det vill säga att det ska finnas någonting i affärsidén som ska vara unikt. Sen menar 
affärsängeln att skalbarheten och grundarnas kompetens är andra viktiga faktorer som en affärsängel 
undersöker vid en investering. Det är också viktigt att kompensera sina egna brister som grundare med 
nätverk eller coacher samt att redovisa en noggrann bedömning av marknaden, marknadstillväxten och 
hur intäkterna kommer se ut framöver. 
 
Affärsängeln ger en avslutande kommentar kring affärsänglar som investerare och menar att branschen 
fortfarande är väldigt ung och att det finns mycket inom affärsängelskapet som kan utvecklas för att få 
branschen att mogna. 
 
”Det borde finnas ännu fler eller bättre kriterier för hur man granskar bolag.” 
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5. Analys 
 
Resultatet av studien redogör för entreprenörers och affärsänglars individuella uppfattning av 
finansiella samarbeten utifrån olika bakgrunder och erfarenheter. Analysens syfte blir att klargöra vilka 
dessa skillnader är, vad de innebär i finansiella samarbeten samt vilka effekter de för med sig. Analysen 
är uppdelad företagsvis. Slutligen följer en gemensam analys där vi analyserar skillnaderna och 
likheterna mellan de olika samarbetena. Vi avser att återkoppla resultatet av analysen mot vår 
teoretiska ansats för att därefter kunna skapa en slutsats. 
 

Analys av företag A 
Grundarna i företag A sökte efter en affärsängel eftersom de var oerfarna och insåg att de behövde rikta 
sökandet mot mer riskvilliga finansiärer. De var ute efter en finansiär med kompletterande kunskaper i 
syfte att utveckla bolaget. Sökandet inledde kring deras kontaktnät och slutade sedan hos ett 
affärsängelnätverk vilket stämmer överens med teorin pecking order. Affärsängeln berättar att 
affärsängelnätverk får in många förfrågningar vilket visar på att behovet av finansiering är stort bland 
nystartade företag. Detta kan ställas i kontrast till entreprenörens perspektiv som utifrån sin erfarenhet 
menar att utbudet av finansieringsalternativ är begränsat vilket tyder på att det finansiella gapet 
existerar. Entreprenören tror att detta beror på grundarnas brist av erfarenheter kring företagande. Det 
tycks vara rimligt då detta innebär att osäkerheten ur den potentiella investeraren perspektiv ökar, då 
stor del av bedömningen kretsar kring företagets affärsidé och magkänslan kring teamet. 

 

Affärsängeln föredrar att investera i företag utifrån magkänsla och trots att hen är aktiv inom ett 
affärsängelnätverk med strikta kriterier valde ängeln att investera i företag A som vid den tidpunkten 
kunde betraktas som ett osäkert kort. Företag A gick igenom en formell förfiltrering där affärsänglarna 
tittade på om företaget hade potential och befann sig inom rätt intresseområde. Därefter genomförde 
grundarna en muntlig presentation som följdes av frågor. Slutligen gick grundarna igenom en due-
diligence-process. Affärsängelnätverket genomför dessa kontrollerande moment i syfte att minimera 
risken för bland annat dolda åtgärder och dold information. Affärsängeln fick under den långa processen 
även insikt i företag A´s team och kunde på så sätt bilda sig en uppfattning om hen ville bli en del av 
teamet. Företag A var i behov av kapital och hade få finansieringsalternativ att välja mellan och kunde 
därför inte ställa krav på samma sätt som affärsängeln kunde göra vid valet av vem hen ville samarbeta 
med och eftersom relationen i ett finansiellt samarbete bör vara ömsesidigt kan problem uppstå när 
dessa förutsättningar inte ges. Detta kan vara en bakomliggande faktor till att parternas kommunikation 
inte fungerat friktionsfritt och att entreprenören inte upplever att samarbetet har uppfyllt alla 
förväntningar som grundarna hade vid begynnelsen av samarbetet. Affärsängeln tror att problemet 
grundar sig i att relationen är formell och sällan rör sig mot mer emotionella sfärer, vilket mycket väl 
kan vara riktigt. Ett finansiellt samarbete mellan entreprenörer och affärsänglar är ofta närgående men 
utan ickeformella inslag kan relationen inte bli så bra och närgående som betraktas som optimalt enligt 
Lindströms & Olofssons teori. 
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I företag A´s fall behövde grundarna en summa pengar för att kunna utveckla bolaget vidare, grundarna 
pitchade därför efter den specifika summan och värdering kom således i andra hand. Grundarnas 
inställning till ägarandelarna i företag A tyder på att ett kontrollavert beteende existerar och bekräftar 
således den teoretiska bilden av kontrollaversion bland entreprenörer. 

 

En anledning till existensen av det finansiella gapet grundar sig i småföretagarnas okunskap kring 
finansieringskällor vilket överensstämmer med affärsängelns erfarenheter. Enligt affärsängeln är det 
vanligt att företag i Sverige och speciellt i Stockholm övervärderar sig själva, vilket hen tror beror på att 
de värderar företagets potential istället för hur dess situation ser ut då. I de fallen rekommenderar 
affärsängeln att istället vända sig till lokala organisationer där bolaget har möjlighet att få stöd och ta lån 
utan att släppa företagsandelar. Okunskapen leder till att företagare söker sig till fel form av finansiär 
eller fel egenskaper hos dem. Ett annat exempel som visar på entreprenörers bristande insikt kring 
finansieringskällor är när entreprenören i företag A föreslår att det i många fall kan vara bättre att ta in 
investerare med mindre pengar men som har erfarenhet och kunskap. Detta strider mot affärsängelns 
uppfattning om att söka andra finansieringskällor som tidigare nämndes och är rent teoretiskt en dyrare 
affär då transaktionskostnaderna blir för höga i relation till investeringen. 

 
Affärsängeln är av tidigare erfarenheter medveten om att samarbeten med affärsänglar är långvariga och 
närgående och därför kan liknas med förhållanden. Hen har även en uppfattning om att det bör ske en 
matchning mellan parterna innan man avtalar ett samarbete, vilket vi tolkar som att affärsängeln 
genomfört en sådan bedömning av teamet innan investeringen. Detta stämmer enligt teorin kring 
problematiken med affärsänglar. 
 

Analys av företag B 
Entreprenören i företag B skiljer sig från de två andra entreprenörerna i den mening att hen inte är 
grundare av företaget. Detta gav dock ett intressant perspektiv som belyser andra delar av problematiken 
med tidig finansiering av företag vilket de andra entreprenörerna inte nämner. 
Investerare är riskaverta vilket bidrar till att unga bolag, som innebär hög risk får stora svårigheter i att 
binda samarbete med investerare. Affärsängeln i företag B intresserar sig främst för it- och teknikbolag 
då omloppstiderna för företag inom dessa branscher är kortare än andra, vilket möjliggör en snabbare 
utveckling. Affärsängeln investerar i de branscher som hen har mest erfarenheter och kunskaper inom 
vilket tyder på att affärsängeln i viss mån undviker att investera i företag utanför sitt kunskapsområde 
vilket vi ser som ett tecken på riskaversion. 
 
När investerarna tillsammans med grundaren började utveckla idén stötte de på problem som ledde till 
att en ny strategi blev nödvändig. Det hela resulterade i en diskussion som slutade med att den 
ursprunglige grundaren blev utköpt. Entreprenören som var med under dessa diskussioner menar att man 
inte kan begära att folk satsar miljoner för att sedan gå vidare med en idé som de inte tror på bara för att 
grundaren vill det. Affärsängeln poängterar även att man ofta når en punkt då man inte längre är 
beroende utav grundaren. Teorin kring problematiken med samarbeten påpekar detta gap i vision mellan 
grundare och investerare. Implicit har denna problematik med beställarkompetensen och svårigheten för 
den oerfarne entreprenören att göra. Problemet för entreprenörer är att finna en affärsängel som de 



 40 

behöver och som de passar ihop med. Utöver det finansiella behovet behövs en personlig relation som 
fungerar. Om relation inte fungerar uppstår en situation som är väldigt svår att dra sig ur, särskilt när 
investeringarna redan har genomförts menar teorin. 
 
Entreprenören beskriver att det finns ett stort problem med entreprenörskap och start-ups i Sverige då 
det råder ett vakuum mellan den inledande fasen till det att det finns en produkt som genererar 
kassaflöde i företag. Detta är ett exempel på att den svenska riskkapitalbranschen saknar kompetens och 
finansiella instrument för att hantera unga företag. När ett företag skickar sin första faktura vill alla 
investera, men då behövs de inte längre förklarar entreprenören. Detta bekräftar teorin om att investerare 
undviker hög risk vilket är en av nyckelorsakerna som bidrar till att det finansiella gapet uppstår. 
Företag B är ett väldigt dyrt projekt med flera anställda och inga intäkter vilket är ovanligt för att vara 
en svensk investering. De flesta svenska start-ups är mindre kapitalintensiva menar affärsängeln. Att de 
flesta svenska start-ups skulle vara mindre kapitalintensiva skulle kunna vara ett resultat av svårigheten 
med att finna finansiärer i tidiga skeden och att dessa företag således aldrig kommer till skott på den 
svenska marknaden. 
 
Även entreprenören rekommenderar andra entreprenörer att söka finansiering hos affärsänglar, men 
menar att det är viktigt att behålla kontrollen så länge som möjligt eftersom entreprenörens mål ofta 
skiljer sig från investerarens. Det bekräftar både teorin om problematiken med affärsänglar och 
entreprenörers kontrollaversion. Om affärsänglar är kloka ser de till att grundarna behåller incitament att 
driva bolaget och tjäna pengar för annars tappar den kraften menar entreprenören. Entreprenören 
bekräftar således att kontrollaversion existerar bland företagare då hen anser att företagarnas kontroll 
över bolaget bör respekteras för att de ska behålla incitament för att utveckla bolaget till det bättre. 
Affärsängeln vill ha 15-30% ägarandelar i ett företag för att det ska kännas meningsfullt eftersom man 
måste ha ett tillräckligt ägande för att få en avkastning på sitt kapital och den tid man lagt ner. Teorin 
om höga relativa transaktionskostnader beskriver den problematik som uppstår vid investeringar. 
Investeringar medför alltid en kostnad och ju mindre investeringen är ju högre blir den relativa 
transaktionskostnaden i relation till hela investeringen. 
 
Affärsängeln rekommenderar att man bör vara fler än bara en grundare för att tillför olika kompetenser 
vid företagsstarter. Affärsängeln menar att det är väldigt få entreprenörer som är fullständiga 
företagspersoner och rekommenderar företagare att testa sina produkter på marknaden tidigare för att 
utveckla dem tillsammans med kunder och få marknads- och kundfeedback tidigt. En generell syn på 
entreprenörers bristande kunskap råder enligt tidigare forskning vilket ökar gapet mellan entreprenören 
och affärsängeln vid en bedömning. 
 
Affärsängeln menar att det är svårt att investera ensam och att det är bättre att vara flera, vilket stämmer 
med teorin om att det råder bristande kompetens i att bedöma unga företag. Affärsängeln visar sig vara 
medveten av dessa svårigheter då detta var en av orsakerna till att ängeln startade ett affärsängelnätverk 
som möjliggör nätverkseffekter. Det var nätverket som fick intresse för företag B när de såg att de hade 
potentialen att bli riktigt stort. Det som är viktigast för en investerare i ett bolag, enligt entreprenören, är 
att VD´n verkligen brinner för affärsidén. Även affärsängeln menar att om man själv ska vara aktiv så 
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måste bolagets VD eller grundare vara enkla att samarbeta med på ett ömsesidigt sätt. Detta tyder på att 
företag B bekräftar teorin om att affärsänglar värdesätter andra faktorer mer än formella 
bedömningskriterier. 
 

Analys av företag C 
Entreprenören i företag C har en bakgrund som konsult och varit med och utvecklat och sålt ett antal 
bolag innan hen valde att starta företag C tillsammans med fyra vänner. Inledningsvis finansierades 
företag C genom egna intäkter och grundarnas egna kapital, men finanskrisen 2009 gjorde att de tappade 
många viktiga kunder vilket tvingade dem till att ta in externt kapital. Detta är ett tydligt exempel på när 
entreprenörer följer pecking order, det vill säga att de är kontrollaverta och föredrar intern finansiering 
framför att släppa ägarandelar till externa finansiärer. En annan intressant aspekt i intervjun med 
entreprenören i företag C är att hen rekommenderar företag som kan överleva på sitt egna kapital att 
bygga upp ett värde för att sen senare söka efter en större finansiär eftersom de små investeringarna 
kostar mer än de stora. Vilket generellt sätt är mycket riktigt eftersom transaktionskostnader och 
kontrollkostnader inför en investering är lika höga för såväl stora som små investeringar. 
 
Entreprenören har tidigare varit med om samarbeten med riskkapitalister i form av venture capital-
bolag. Därför valde företag C först att söka finansiering där, men då venture capital-bolag normalt 
investerar större summor och i företag som befinner sig i senare stadier blev de nekade kapital. Det finns 
många finansieringsalternativ att välja mellan och det är därför rimligt att företag C inledde med att söka 
finansiering i de miljöer som de fann bekanta, vilket är ett tecken på att de till viss mån saknar 
kunskaper om den finansiella marknaden. 
 
Affärsängeln tenderar att investera i It-företag då respondenten har erfarenheter och kunskaper inom den 
branschen. Affärsängeln vill förstå produkten för att investera i dess företag. Detta kan tolkas som ett 
riskavert beteende vilket förstärks ytterligare när respondenten upprepade gånger lägger vikt vid 
portföljprioriterande vid investeringar. Affärsängeln väljer att inte bara investera i unga företag där 
risken är hög utan även i branscher där risken är lägre så som fastigheter. 
 
Entreprenören förklarar att det är svårt att leva upp till de specifika kraven som finansiären ställer på 
grund av riskkapitalisternas portföljprioriteringar. Trots svårigheterna i att hitta intresserade finansiärer 
argumenterar entreprenören för att hitta kapitalister som förstår företagets verksamhet och som är 
intresserad av deras specifika nisch. Till slut fann de en sådan affärsängel och tätt inpå att samarbetets 
start valde även ett venture capital-bolag att gå in. Detta visar tydligt på att affärsänglar är de mest 
riskvilliga formen av finansiär där venture capital-bolag endast väljer att investera i företag C efter 
affärsängelns och affärsängelnätverkets investering. Att ytterligare en finansiär valde att gå in efter 
änglarnas investeringar är ett tydligt exempel på en hävstångseffekt, där affärsänglarna höjde företagets 
trovärdighet och legitimering jämte andra omvärldsaktörer. 
 
Företag C visar på kontrollaversion då deras inställning inför förhandlingarna med investerarna var att 
släppa så få andelar som möjligt, vilket har resulterat i att de fortfarande äger en klar majoritet av 
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företaget. Hur stor andel affärsängeln brukar efterfråga vid en investering beror på hur mycket 
affärsängeln tror sig kunna hjälpa företaget och hur mycket kapital företaget söker. 
 
Affärsängelns resonemang bygger väldigt mycket på att grundarna har kvar sitt engagemang i företaget 
och gör en ambitiös insats. Affärsängeln brukar ha väldigt höga förväntningar på företag och dess 
grundare som hen investerar i och i företag C fall har inte alla dessa förväntningar uppfyllts, vilket 
tyvärr är vanligt. Affärsängeln för ett kvalitativt resonemang och tittar inte så mycket på kalkyler 
eftersom de ger en felaktig bild. Anledningen till att affärsängeln valde att investera i företag C inleddes 
med en förfrågan om en styrelseplats i bolaget. Affärsängeln använder sig främst av följande kriterier 
inför investeringar av ett främmande bolag. 

1. Det ska vara något unikt i företaget. 
2. Det ska vara skalbart. 
3. Grundarna ska ha de egenskaper som krävs i branschen. 

 
Entreprenören hade också höga förväntningar på affärsängeln, vilket med facit i hand bör tas med en 
nypa salt då det är företagarna som får göra största delen av jobbet. Entreprenören berättar att 
affärsänglarna kan ge råd och involvera aktörer från deras kontaktnät men på änglarnas villkor. Detta 
kan antingen bero på entreprenörens bristande kunskaper kring hur affärsänglar arbetar eller på 
affärsängelns bristande kompetens vid hanteringen av småföretag. Entreprenören tycker att affärsänglar 
ska utvärdera teamet i företaget, gå igenom deras CV´n och deras ekonomiska situation och förflutna. 
 
Affärsängeln förklarar att det kan vara svårt att hitta köpare till små onoterade bolag och att köpare ofta 
ger skambud på dessa företag, trots att företagen uppvisar goda resultat. Affärsängeln ger en avslutande 
kommentar kring affärsänglar som investerare och menar att branschen fortfarande är väldigt ung och att 
det finns mycket inom affärsängelskapet som kan utvecklas för att få branschen att mogna. Affärsängeln 
nämner att det borde finnas ännu fler eller bättre kriterier för hur man granskar bolag. Detta kan vara 
resultatet av att kompetensen och finansiella instrument för att hantera små unga företag är bristfällig på 
riskkapitalmarknaden. 
 

Gemensam Analys 
Samtliga respondenter ger ett intryck av att ett finansiellt gap mellan affärsänglar och entreprenörer 
tycks existera samt att detta innebär problem kring finansiering av unga småföretag. Det finansiella 
gapet innebär svårigheter för både investerare och entreprenörer då det infekterar deras samverkan och 
därför är det viktigt att identifiera vilka de huvudsakliga faktorerna som ligger bakom gapet är. I viss 
mån kan vi se att gapet kan förklaras med att det råder asymmetrisk information mellan parterna på den 
finansiella marknaden. Det vill säga att investerare och entreprenörer har olika utgångslägen och 
förväntningar av varandra vid ett samarbete. 
 
Utifrån studien uppfattar vi affärsänglarna som riskaverta och att de undviker att investera i företag som 
upplevs alltför riskfulla. Utifrån vår analys kan risken variera beroende på vilken erfarenhet och 
kunskap affärsängeln har vilket i sin tur reflekteras av affärsängelns bakgrund. Affärsänglarna i både 



 43 

företag B och företag C beskriver att de investerar branscher där de har erfarenheter och kunskap inom, 
vilket tyder på att de i viss mån undviker att investera i företag utanför sitt kunskapsområde vilket vi ser 
som ett tecken på riskaversion. 
 
Både företag A´s och företag B´s grundare finansierade bolagen genom eget kapital och vände sig 
därefter till sina egna kontaktnät för att slutligen söka sig mot affärsänglar. Detta är ett tydligt exempel 
på pecking order-teorin. Affärsängeln i företag A intygar att söktrycket för finansiering är stort bland 
nystartade företag. Detta kan ställas i kontrast till entreprenörerna i både företag A och företag B som 
utifrån sina erfarenheter menar att utbudet av finansieringsalternativ är begränsat. Det finansiella gapet 
existerar således i viss utsträckning. 

 
Det finns som tidigare nämnts en problematik med bedömningsprocessen för nystartade bolag då de 
saknar ekonomisk historik och inte kan värderas utifrån traditionella värderingsmodeller. Affärsänglarna 
i både företag A och företag B föredrar att investera utifrån kvalitativa resonemang och magkänsla. 
Samtliga affärsänglar samarbetar med affärsängelnätverk som har upprättat mer eller mindre formella 
processer för de sökande företagen. Affärsängelnätverken genomför dessa kontrollerande moment i 
syfte att minimera den asymmetriska informationen. De generella kriterierna som affärsängelnätverken 
utgår ifrån är att företagsidén ska vara unik, ha marknadspotential, de tittar på den finansiella risken, 
entreprenören och slutligen konkurrensläget. Affärsängeln i företag C nämner i sin intervju att det borde 
finnas fler eller bättre kriterier för hur man granskar bolag. Vår bild är att samtliga affärsänglar intygar 
på den punkten då samtliga beskriver svårigheten i att bedöma unga bolag i en förändrande värld. 

 
Entreprenören i företag C förklarar att det är svårt att leva upp till de specifika krav som finansiärer 
ställer. Trots svårigheterna i att hitta intresserade finansiärer argumenterar entreprenören för att hitta 
kapitalister som förstår företagets verksamhet. Entreprenörerna i samtliga bolag tycker att affärsänglar 
ska utvärdera teamet i företaget och lägga stor vikt vid utvärderingen av grundarna. Finansiella 
samarbeten mellan entreprenörer och affärsänglar är ofta närgående, men utan ickeformella inslag kan 
relationen inte bli så bra och närgående som betraktas som optimalt enligt Lindströms & Olofssons teori. 
Företag B´s grundare blev utköpt som ett resultat av ett gap i vision mellan grundare och investerare och 
det tycks vara ett generellt problem för entreprenörer att finna en affärsängel som de behöver och 
samtidigt passar ihop med. Detta bekräftar affärsänglarna och entreprenörerna i både företag A och 
företag C som haft väldigt höga förväntningar på varandra och inte fått sina förväntningar uppfyllda. 

 

Bristande kompetens hos entreprenörer beskrivs också som ett stort problem bland nystartade företag. 
Affärsänglar ska då enligt teorin vara ett passande finansieringsalternativ då de kan bidra med sin 
erfarenhet och kompetens. Även affärsängeln i företag B poängterar hur viktigt det är med att tillföra 
alla kompetenser vid företagsstarter men menar att entreprenörer borde stå för en stor del av denna 
kompensation själv genom att sätta samman ett komplett team innan man söker kapital hos affärsänglar. 
Samtidigt har samtliga entreprenörer ett kontrollavert beteende till ägarandelar då samtliga menar att det 
är viktigt att behålla kontrollen så länge som möjligt för att behålla incitament för att utveckla bolaget. 
Det är självklart förståeligt att entreprenörerna inte vill ge bort majoriteten av företagsägandet till en 
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investerare, men ett kontrollavert beteende i kombination med bristande kunskap kan uppfattas som 
problematiskt vid en bedömning av bolaget från en affärsängels perspektiv menar vi. 

 

Investeringar medför alltid en kostnad och ju mindre investeringen är desto högre blir den relativa 
transaktionskostnaden i relation till hela investeringen. Trots detta är de flesta svenska start-ups mindre 
kapitalintensiva beskriver affärsängeln i företag B. Anledningen till det skulle kunna vara ett resultat av 
svårigheten med att finna finansiärer i tidiga skeden och att kapitalintensiva företag således sällan 
kommer till skott på den svenska marknaden. Även entreprenörerna beskriver att det finns ett stort 
problem med start-ups i Sverige då det råder ett vakuum mellan den inledande fasen till det att det att 
man kan lansera sin produkt. Detta vakuum visar på en brist i utbudet av finansiärer vilket i vår mening 
dels skulle kunna bero på en brist i kompetens och finansiella instrument för att hantera dessa unga 
företag. 

 
Många negativa faktorer har identifierats i analysen, men det finns givetvis många positiva effekter med 
affärsängelinvesteringar som också har registrerat. Ett exempel från företag C visar på positiva effekter 
då ett venture capital-bolag investerade i bolaget tätt efter att affärsängeln valt att investera. Att 
ytterligare en finansiär valde att gå in efter änglarnas investeringar är ett tydligt exempel på en 
hävstångseffekt, då affärsänglarna höjde företagets trovärdighet och legitimitet. Vi får indikationer från 
samtliga respondenter att affärsängelbranschen fortfarande är väldigt ung och att det finns mycket inom 
affärsängelskapet som kan utvecklas för att få branschen att mogna ytterligare. 
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6. Diskussion 
 
Vi har lagt märke till att det är väldigt viktigt att affärsängelns och entreprenörens samarbete fungerar 
bra för att investeringen ska uppfattas som lyckad för båda parterna. För att ett samarbete ska bli lyckat 
måste parterna matcha bra ihop och för att de ska kunna göra det är det viktigt att både affärsängeln och 
entreprenören får möjligheten att välja sin samarbetspartner utifrån sina egna krav. Trots vikten av detta 
verkar entreprenören sällan kunna välja bland flera olika alternativ av finansiär och kan således inte 
ställa höga krav på de potentiella investerarna. I de fall som vi har undersökt har samtliga entreprenörer 
uttryckt svårigheter i att söka finansiärer på grund av det begränsade antalet intressenter. Vi tror att detta 
kan leda till att entreprenörer i viss utsträckning accepterar samarbeten eftersom de är i behov av kapital. 
Detta trots att de inte känner sig helt bekväma med affärsängelsamarbetet vilket i slutändan riskerar att 
det närgående samarbetet blir lidande. Vi ser exempel på detta i företag A då kommunikationen inte 
alltid fungerar bra, i företag C är båda parterna mer eller mindre missnöjda med varandra och i företag B 
blev den ursprungliga grundaren utköpt på grund av att hens vilja stred mot den nya ledningen som idag 
består av externa finansiärer. Detta visar på att relationen i samarbetet bör ske ömsesidigt för att 
samtliga parter ska vara nöjda. Om endast den ena parten har möjlighet att resonera och utvärdera sin 
motpart blir inte bedömningen ömsesidig och risken för framtida problem kan därmed öka. Samtliga 
företag i vår studie befinner sig fortfarande i tidiga faser, till exempel har företag B inte lanserat sin 
produkt än. Därför är det svårt att bedöma om samarbetena är lyckade eller inte. Endast efter 
affärsänglarnas exit om ett antal år kan samarbetenas framgång utvärderas. En grundtanke med att ta in 
en extern finansiär är att få in nytt perspektiv vilket i praktiken ofta innebär interna motsättningar. Att 
parterna upplever att det finns friktion i deras samarbeten kan därför i själva verket vara del av 
utvecklingsprocessen. 
 
Samtliga affärsänglar i studien ställer krav på att produkten de investerar i ska vara unik, vilket visar att 
de inte är intresserade att investera i traditionella nya företag. Detta visar hur smal målgrupp 
affärsänglarna är intresserad av att investera i. Trots att vi enbart har undersökt företag som har fått 
finansiering ger de ändå en uppfattning om hur svårt det är som nyföretagare att få finansiering i 
Sverige. De intervjuade affärsänglarna vittnar om hur ung och liten affärsängelvärlden är i Stockholm då 
mer eller mindre alla känner alla. Utbudet av unga företag som är i behov av kapital är betydligt mycket 
större och eftersom affärsänglar är de finansiärer som är mest aktiva i tidiga faser säger det en hel del 
om de unga företagens situation. Visst kan det finansiella gapet skapa negativa samhälleliga 
konsekvenser då unga företag som är i behov av finansiering inte får den mängd kapital som de 
efterfrågar, men samtidigt måste man fråga sig om alla dessa företag har potential att växa med hjälp av 
finansiering. Det vi menar är att gapet i viss mån består av en skev utbud- och efterfrågekurva från 
entreprenörens perspektiv, men samtidigt skulle gapet kunna beskrivas med att entreprenörernas 
affärsidéer saknar potential och är bristfälliga och därför saknar intresserade investerare. Med andra ord 
skulle gapet likaväl kunna bestå av att det finns en brist på affärsidéer som är värda att investera i. 
 
Flera av respondenterna har arbetat utomlands, speciellt i USA där riskkapitalbranschen är mer 
utvecklad än i Sverige. Idag är arbetsmarknaden global, integrerad och barriärerna till andra marknader 
för företagsetablering och riskkapitalmarknader är låga. Svenska företag med höga ambitioner och 
potential har därmed möjligheten att söka finansiering på den amerikanska riskkapitalmarknaden och 
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etablera sig på den marknad som är optimal för deras produkt eller tjänst istället. Möjligheten till 
finansiering för svenska företags grundare med ambition att skapa världsomvälvande produkter eller 
tjänster finns således. De företagare som inte etablerar sig internationellt blir dock drabbade av den 
begränsade riskkapitalbranschen i Sverige, som i enligt våra respondenter är bristfällig. Som tidigare 
nämnts visar statistik att affärsänglar gör fler lönsamma exits än andra former av riskkapitalister och 
under våra möten med affärsänglarna fick vi ett väldigt professionellt intryck av samtliga affärsänglar. 
Problemet kan därför tolkas som kvantitativt och inte kvalitativt, det vill säga att mängden aktiva 
affärsänglar som investerar i företags tidiga faser tycks vara för få.  
 
Att minska det finansiella gapet skulle självklart vara fördelaktigt då vi ser att det är i gapet 
samarbetsproblemen tar form. Ytterligare frågor som har dykt upp under våra samtal med 
respondenterna är vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska risken för friktion i samarbeten 
men också vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska det finansiella gapet mellan 
entreprenörer och affärsänglar. Svaret för hur detta skulle ske kan vi bara spekulera i utifrån de problem 
som föreliggande studie har identifierat. Bristen på aktörer som är villiga att finansiera företag som 
befinner sig i tidiga utvecklingsfaser är något som var återkommande under samtliga intervjuer. Sen 
menar dock respondenterna att bristen inte nödvändigtvis löses genom flera affärsänglar utan även 
genom flera organisationer som agerar som mentorer för oerfarna företagare. Vi tror därför att med fler 
affärsänglar och stöttande organisatorer på den svenska marknaden skulle inte bara möjligheten att öka 
antalet finansierade företag uppstå utan även förbättra kvalitén på samarbeten mellan affärsänglar och 
entreprenörer då entreprenören således skulle få större möjlighet att välja en adekvat och önskad 
samarbetspartner som matchar företagets profil. 
 
Affärsänglen i företag B menar att skattereglerna för nyföretagande i Sverige inte är fördelaktiga, 
däribland den svenska optionslagstiftningen. Kanske har den svenska finansieringsmarknaden en hel del 
att lära av den amerikanska riskkapitalmarknaden som har ett system för att hantera bolag under 
utvecklingsprocesser för att minska det finansiella gapet. Många av dessa åtgärder måste således ske på 
en högre politisk nivå då de finansiella verktygen måste bli mer tillgängliga för att kunna underlätta 
finansierandet av företagsstarter i Sverige. 
 
Affärsängelbranschen är i vår uppfattning fortfarande ung och under utveckling i Sverige. Hur dess 
utveckling bör ta form kan vi inte ge svar på utifrån föreliggande studie, men vi har med hjälp av våra 
samtal med respondenterna sett att det finns behov av hjälp i form av fler finansiella aktörer, ökad 
kunskap bland entreprenörer och bättre finansiella instrument för att hantera unga företags 
finansieringssituationer. Detta skulle potentiellt kunna minska det finansiella gapet, vilket det även finns 
teoretiskt stöd för.  
 
Ytterligare en insikt som vi har fått under studiens gång är att vår uppfattning om vem som är 
entreprenör och vem som är affärsängel förändrats då barriären i praktiken är betydligt mindre än vad 
som ibland framställs i teorin. Det har visat sig att många aktiva affärsänglar har en bakgrund som 
framgångsrik entreprenör och agerar idag ofta som både entreprenör och som affärsängel samtidigt. Ett 
exempel på det är entreprenören i företag B som även var affärsängel i andra projekt.  
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7. Slutsats 
 
I inledningen ställde vi oss frågan: - Hur påverkas etablerade samarbeten mellan entreprenörer och 
affärsänglar av det finansiella gapet?  
 
Inledningsvis ser vi att det är väldigt viktigt att samarbetet mellan entreprenören och affärsängeln 
fungerar väl för att investeringen ska uppfattas som lyckad för båda parterna. Utifrån studien ser vi dock 
att etablerade samarbeten mellan entreprenörer och affärsänglar tycks påverkas av det finansiella gapet i 
stor utsträckning och detta har uttryckts i negativa konsekvenser. Samarbetets påverkan av det 
finansiella gapet tar främst form i de initiala bedömningsprocesserna då entreprenörerna uttrycker 
svårigheterna i sökandet av finansiärer på grund av det begränsade antalet intressenter. Vi har 
identifierat kommunikationssvårigheter och missnöjen mellan entreprenörerna och affärsänglarna i form 
av olika viljor och som vi ser det kommer dessa problem som en följd av den inledande problematiken. 
Samtidigt är det svårt att bedöma om samarbeten är lyckade eller inte då friktion i affärsrelationer inte 
behöver leda till misslyckanden. Att parterna upplever att det finns friktion i deras samarbeten kan i 
själva verket vara del av utvecklingsprocessen. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det alltid kommer finnas olika viljor och att helt undvika friktion i 
samarbeten blir således omöjligt. Vad som däremot har en avgörande roll för samarbetets framgång 
ligger i dess upprättande. Vi tror att om relationen skapas under ömsesidiga förhållanden kan framtida 
problem undvikas. 
 

8. Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång ökade vår insikt kring den politiska aspekten kring det finansiella gapet. Flera av 
respondenterna nämner problematik kring svensk lagstiftning som drabbar nystartade företag och 
riskkapitalister. Därför föreslår vi ytterligare fördjupning kring vilka politiska åtgärder som bör åtgärdas 
för att främja finansieringen och således tillväxtmöjligheterna för nystartade svenska småföretag. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor Entreprenörer 
 

1. Kort bakgrundsbeskrivning. 

2. Vilka erfarenheter av företagande har du? 

3. Vilka projekt arbetar du med nu? 

4. Har du några andra projekt planerade? 

5. Hur kom du/ni fram till att söka extern finansiering? 

6. Var det ert förstahandsval i form av finansiering? 

7. Varför valde ni just en affärsängel? 

8. Hade ni tidigare erfarenheter av att samarbeta med en extern finansiär? 

9. Hur sökte ni efter affärsänglar? 

10. Vilka egenskaper sökte ni hos affärsänglar? 

11. Hur stor andel var ni villiga att släppa? 

12. Fick ni lika mycket kapital som ni efterfrågade? 

13. Motsvarade affärsängeln era förväntningar? Var något utöver eller under förväntan? 

14. Hur länge är samarbetet planerat att pågå? 

15. Vilken roll har affärsängeln i samarbetet? 

16. Skulle du rekommendera andra företagare att söka upp affärsänglar? 

17. Vad ska man tänka på som entreprenör vi sökandet av riskkapital? 

18. Vad ska man tänka på som affärsängel vi sökandet av företag? 

19. Finns det något du vill tilläga angående finansiella samarbeten? 

 

10.2 Intervjufrågor Affärsänglar 
 

1. Kort bakgrundsbeskrivning. 

2. Vilka erfarenheter av företagande och investerande har du? 

3. Hur kommer det sig att du blev affärsängel? 

4. Vilka projekt arbetar du med nu? 

5. Har du några andra projekt planerade? 

6. Vilka typer av företag är du mest intresserad av att investerar i? 

7. Varför valde du att investera i det här företaget? 

8. Hur söker du efter intressanta företag att investera i? 

9. Hur stor andel efterfrågade du? 
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10. Fick du lika stor andel som du efterfrågade? 

11. Motsvarade entreprenörerna dina förväntningar? Var något utöver eller under förväntan? 

12. Hur länge är samarbetet planerat att pågå? 

13. Vilken roll har du i samarbetet? 

14. Skulle du rekommendera andra företagare att söka upp affärsänglar? 

15. Vad ska man tänka på som entreprenör vi sökandet av riskkapital? 

16. Vad ska man tänka på som affärsängel vi sökandet av företag? 

17. Finns det något du vill tilläga angående finansiella samarbeten?$


