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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka de entreprenörer som har ställt upp på intervjuer. Utan dem hade vi inte 

haft möjligheten att genomföra denna studie, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vidare vill vi 

tacka vår handledare Åke Gabrielsson som har varit till en stor hjälp under arbetets gång. Slutligen 

vill vi även tacka de anställda hos Connect som hjälpt oss att hitta lämpliga respondenter för vår 

studie.  
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Sammanfattning 

Det är allmänt känt att företag i sådd- och uppstartsfasen har problem med att erhålla den 

nödvändiga finansieringen för att kunna utveckla företaget vidare. Detta beror bland annat på att 

nystartade företag präglas av stora risker och osäkerheter kring framtiden, samt att de ofta inte har 

några nämnvärda tillgångar. Detta har föranlett att traditionella riskkapitalbolag istället väljer att 

investera i företag som befinner sig i senare skeden samtidigt som bristen på tillgångar exkluderar 

banker som finansieringsmöjlighet.  

I detta finansieringsvakuum har privata investerare vuxit fram som en viktig finansiär för företag 

i sådd- och uppstartsfasen.  Dessa privata investerare benämns ofta som affärsänglar och är 

kännetecknade av att vara förmögna individer som investerar sina egna pengar i utbyte mot 

ägarandelar. Denna problematiska finansieringssituation ledde oss till problemformuleringen: Hur 

upplever entreprenören den yrkesmässiga relationen med en affärsängel och vilken betydelse har 

den för företagets utveckling? Bortsett från att svara på studiens problemformulering är 

huvudsyftet med studien att skapa en ökad förståelse för de skillnader och likheter som finns i hur 

entreprenören upplever relationen gentemot affärsängeln och vilken betydelse relationen har för 

företagets utveckling.  

Studien är genomförd utifrån entreprenörens perspektiv och är utförd med hjälp av en kvalitativ 

metod, konstruktionistisk verklighetssyn och en hermeneutisk kunskapssyn. Vidare har vi använt 

oss av en den gyllene medelvägen som ansats och det empiriska materialet framkallades med hjälp 

av åtta djupintervjuer med entreprenörer som erhållit finansiellt stöd från affärsänglar. Utifrån 

detta har vi identifierat fyra vitala begrepp som samspelar och detta speglar hur entreprenören 

upplever relationen. Dessa är förtroende, konflikter, värdeskapande samt övervakning och risker. 

I slutsatsen konstaterar vi att huruvida dessa fyra begrepp påverkar företagets utveckling, positivt 

alternativt negativt, beror på hur väl förberedelserna innan samarbetet inleds sköts samt hur 

relationen underhålls.  

Studiens resultat påvisar att det går att förebygga de negativa följder som exempelvis konflikter 

och intensiv övervakning medför redan i relationens inledande fas. I denna inledande fas bör 

parternas kompetenser tydliggöras för att undvika att skapa orealistiska förväntningar vilket kan 

leda till att parterna går miste om relationella vinster senare i samarbetet. Vidare visar studiens 

resultat även att forskning inom formellt riskkapital går att överföra och appliceras på affärsänglar 

och informellt riskkapital givet att det sker med ett kritiskt förhållningssätt. Vi rekommenderar 

att både entreprenörer som söker efter ytterligare kapital samt entreprenörer som befinner sig i en 

relation med en affärsängel att ta del av denna studie eftersom de kan få en insyn i de möjligheter 

och risker som kan uppstå i relationen. Avslutningsvis förespråkar vi att affärsänglar kan finna 

studien intressant med tanke på att den belyser relationens motsatta perspektiv och kan därmed ge 

en värdefull inblick i hur entreprenörerna upplever affärsängelns agerande.    
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt ger vi läsaren en bakgrund och problematisering av studien. Vi beskriver 

i introduktionen hur det informella riskkapitalet har växt fram och i problembakgrunden ger vi en 

bild av nystartade företags finansieringsproblematik samt affärsänglars roll på den informella 

riskkapitalmarknaden vilket har föranlett denna studie. Avslutningsvis ges studiens 

problemformulering, syften och avgränsningar. 

1.1 Introduktion 
I Sverige har det varit en stabil ökning av antalet nystartade företag och år 2012 startades det 11 

415 fler företag i Sverige än 2008 (Ekonomifakta, 2013). Samtidigt har det investerade 

riskkapitalet i sådd- och uppstartsfasen minskat drastiskt efter den finansiella krisen. Svenska 

Riskkapitalföreningen (SVCA, 2012, s. 10) visar att mellan åren 2008 och 2011 var det en 

minskning av det totala investerade kapitalet med ca 62 %. Vidare visar andra kvartalet 2013 att 

det investerade riskkapitalet hade minskats med 23 % i jämförelse med samma period 2012 

(SVCA, 2013, s. 2). Utveckling i Sverige gör att nystartade företag letar efter andra 

finansieringsalternativ. 

Ovan nämnda siffror speglar de formella riskkapitalbolagens investeringar och inkluderar inte 

informella riskkapitalister som exempelvis affärsänglar (SVCA, 2013, s. 3). Affärsänglar är en 

informell investerare och till denna typ av investerare räknas också familj och vänner (Vasilescu, 

2009, s. 86; Shane, 2012, s. 5). I flera decennier har den allmänna uppfattningen bland forskare 

varit att den informella riskkapitalmarknaden varit den främsta finansieringskällan av företag i 

uppstartsfasen (Wetzel, 1987; Gaston, 1989; Sohl, 2003). 

SVCA (SVCA, 2013, s. 3) belyser vikten av att ha fungerande kapitalförsörjning för nystartade 

företag för att skapa nya arbetstillfällen och stora företag. Detta är ett fenomen som även Saetre 

(2003, s. 71) har belyst vikten av, och förklarar att informella riskkapitalister måste erbjuda kapital 

till innovativa och nystartade företag för att främja en betydande tillväxt av arbetstillfällen. På 

grund av att osäkerheten är större bland nystartade företag framkallar det incitament för formella 

riskkapitalister att investera i senare skeden. Med denna förskjutning i åtanke har affärsänglar i 

många fall blivit entreprenörens enda möjlighet till ytterligare finansiering (Mason & Harrison, 

2008, s. 325; Gaston, 1989, s. 223).  Formella riskkapitalbolag gör snarare säkrare investeringar 

och så länge det inte genomförs några förändringar som minskar riskerna för investeringar i tidiga 

skeden, förutspås den negativa trenden fortsätta (SVCA, 2013, s. 3). 

1.2 Problembakgrund 
Nystartade företag går igenom olika faser i takt med att de växer. Den första fasen är såddfasen 

vilket innebär att entreprenörens idé prövas och utvecklas för att undersöka den framtida 

potentialen (Ramadani, 2009, s. 255; Jeng & Wells, 2000, s. 243). Vidare är nästkommande fas 

den så kallade uppstartsfasen och innebär att idén är så pass utvecklad att företaget kan börja 

förbereda sig för aktiviteter så som produktion, marknadsföring och försäljning av produkten (Jeng 

& Wells, 2000, s. 243). I denna fas genererar inte företagets intäkter tillräckligt mycket för att 

kompensera utgifterna. Företag i både sådd- och uppstartsfasen har oftast andra förutsättningar 

jämfört med företag i senare faser till erhållande av finansiering vilket beror på specifika 

karaktärsdrag. Det kan exempelvis vara att det finns bristande information rörande denna typ av 

företag och den tänkta marknaden (Abdulsaleh & Worthington, 2013, s. 37-38). 
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Informationsbristen är också något som Jeng & Wells (2000, s. 246) belyser och förklarar att 

nystartade företag oftast verkar inom okända marknader som saknar historik vilket gör det svårt 

att jämföra ett företags effektivitet och istället är det värdet av företagets tillväxtpotential som är 

det väsentliga. Oftast när företag har etablerat sin produkt på marknaden övergår de till en 

expansionsfas i sin utveckling.   

Nightingale et al. (2009, s.7) beskriver att det existerar en finansieringsproblematik för företag 

som befinner sig i tidiga faser av företagets utveckling. Dessa företag har ett tydligt behov av 

ytterligare finansiering men det formella riskkapitalet används istället till att investera i företag 

som har nått längre i sin utveckling och riskerna med investeringen därmed har minskats. Aernoudt 

(2005, s. 362, 364) beskriver att företag främst är intresserade av externt ägarkapital i de tidiga 

skedena samtidigt som formella riskkapitalister inte är speciellt intresserade av att finansiera 

företag i dessa faser på grund av höga kostnader och låg avkastning. Däremot, när företag når 

expansionsfasen ökar intresset från investerarnas håll men då har istället entreprenörernas intresse 

av externt ägarkapital avtagit vilket föranleder att företag i uppstartsfasen har stora problem att 

erhålla finansiering till acceptabla villkor. 

1.2.1 Formellt riskkapital 
Det formella riskkapitalet har dock inte alltid varit fördelat på detta vis. Fram till början av 1980-

talet hade de formella riskkapitalbolagen fokuserat på att investera i företag som befann sig i sådd- 

och uppstartsfasen men vid denna tid började det formella riskkapitalet att förskjutas till att 

investeras i mer utvecklade företag (Mason & Harrison, 1995, s. 155). Cressy (2002, s. 14) 

konstaterar även att forskning har påvisat att det existerar tendenser på riskkapitalmarknaden som 

visar att externa finansieringsresurser har förflyttats från sådd- och uppstartsfasen till senare faser. 

När samhället går åt en mer globaliserad ekonomi ökar också konkurrensen för att hitta attraktiva 

investeringar för formella riskkapitalbolag. Detta har föranlett att investeringar görs i företag som 

befinner sig i senare faser vilket gör investeringarna säkrare och ger ökad effektivitet för formella 

riskkapitalbolag (Sapienza, Manigart & Vermier, 1996, s. 440). 

Sapienza et al. (1996, s. 467) beskriver att det finns incitament för formella riskkapitalister att 

investera i företag som befinner sig i senare skeden av utvecklingen eftersom riskkapitalisterna 

kan placera allt sitt kapital fördelat på mindre antal investeringar. Dessa incitament minskar 

riskerna för de formella riskkapitalbolagen och det krävs mindre övervakning vilket i sin tur 

minskar kostnader. Genom att investera i mer utvecklade företag blir kapitalet bundet under en 

kortare period vilket resulterar i att det kan återvändas till andra investeringar snabbare än om 

investeringen hade skett i företags tidigare skeden (Mason & Harrison, 1995, s. 155). Sapienza et 

al. (1996, s. 467) har genom ett citat från en formell riskkapitalist förklarat denna situation: 

”It doesn´t take a genius to figure out that a 5 % return on a $100 million is better than a 20 % on 

$10 million.”   

För företag i uppstartsfasen är riskkapital en mer attraktiv form av finansiering jämfört med mer 

traditionella former, exempelvis bankfinansiering. Detta beror på att riskkapital är uppbyggt på ett 

sådant sätt att det är mer skonsamt mot företagets kassaflöde eftersom återbetalningar av 

investeringen inte sker kontinuerligt utan i form av aktieutdelningar. (Jeng & Wells, 2000, s. 245-

246; Aernoudt, San Jose & Roure, 2007, s. 71). 
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1.2.2 Informellt riskkapital 
Mason & Harrison (2000a, s. 221) beskriver en annan form av finansiering som har vuxit fram 

som en viktig aktör för företags framtida överlevnad och tillväxt. De belyser vikten av informellt 

riskkapital och att denna typ av riskkapital har tagit på sig rollen att agera som en slags finansiell 

mellanhand för de företag som har förbrukat sina egna resurser och som ännu inte möter formella 

riskkapitalisters kriterier. Avdeitchikova (2008, s. 71) gör i sin studie ett försök till att fastställa 

den informella riskkapitalmarknaden i Sverige. Vidare visar forskaren att de informella 

investerarna gör mellan 27 800 till 32 600 investeringar och det investeras mellan 385 till 450 

miljoner euro per år. I en senare studie av samma forskare visar det sig att ungefär 95 % av det 

investerade informella riskkapitalet görs i storstads- och universitetsområden i Sverige 

(Avdeitchikova, 2009, s. 121). 

Enligt Shane (2012, s. 5) är en informell investerare en individ som investerar i privata företag 

som styrs av någon annan. Vidare beskrivs att affärsänglar alltid är informella investerare men att 

alla informella investerare inte är affärsänglar eftersom även familj och vänner räknas in i denna 

grupp. Farrell, Howorth, Wright (2008, s. 332) belyser att inom forskningen av affärsänglar 

existerar det ingen generell definition av vad en affärsängel är. Detta grundar sig i att forskare har 

anpassat sig efter det tilltänkta urvalet och populationen vilket har resulterat i att definitionerna 

har inkluderat och exkluderat olika kriterier beroende på vilken undersökning som skall 

genomföras. Författarna har samlat olika definitioner som forskare har använt och identifierar 

flertalet problemområden som har skapat förvirring inom området. Farrell et al. (2008, s. 349) 

föreslår att definitionen ska vara tillräckligt bred för att inkludera affärsängels centrala karaktär 

samtidigt som generaliserbarheten av studien inte äventyras. Vidare förklarar författarna att 

definitionen bör inkludera personer som investerar sina privata pengar i form av ägarkapital i 

onoterade bolag i vilket personen inte är entreprenör, samt att dessa personer inte är släkt eller 

vänner sen tidigare med företagets entreprenör. Utifrån Farrell et al. (2008, s. 349) 

rekommendationer har vi valt definitionen av Mason & Harrison (2008, s. 326). Den är gjord av 

högt ansedda och välciterade forskare som har varit aktiva inom det aktuella ämnet de senaste 

decennierna och som flertalet forskare har som stödjande referens, exempelvis Ramadani (2009, 

s. 250). 

Mason & Harrison (2008, s. 309) beskriver en affärsängel som en rik individ som investerar sina 

egna pengar i onoterade bolag som denne inte har någon familjerelaterad koppling till samt att 

individen tar en aktiv roll inom företaget i form av exempelvis rådgivare eller styrelsemedlem. 

Madill, Haines & Riding (2005, s. 124) kommer fram till att en affärsängels medverkan kan ha en 

stor inverkan på företags framtida möjligheter till formellt riskkapital. De påvisade att 

teknikföretag som hade fått stöd från affärsänglar oftare sökte formellt riskkapital än de 

teknikföretag som inte hade stöd ifrån en ängel. Dessa affärsänglar tillförde även legitimitet till 

företaget och på så sätt minskade osäkerheten för potentiella framtida investerare. 

1.2.3 Finansieringsproblematik 
Affärsänglar är som tidigare nämnt verksamma på den informella riskkapitalmarknaden och deras 

närvaro på denna marknad bidrar till en minskning av det kapitalgap som existerar på 

riskkapitalmarknader (Sohl, 2012, s. 21). Detta kapitalgap är en följd av att det ibland inträffar 

marknadsineffektiviteter som ofta sammanfattas som ett finansiellt gap vilket skapar oreda i en av 

nationalekonomins utgångspunkter gällande effektiva marknader. En effektiv marknad består av 

fullständigt informerade säljare och köpare samt att det är låga transaktionskostnader (Sohl, 2003, 

s. 38). Detta innebär att all information rörande finansierings- och investeringsmöjligheter på 
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marknaden finns tillgänglig och det finns ett rationellt beteende bland aktörerna vilket skapar 

finansiella marknader med effektiv fördelning av kapitalet (Avdeitchikova, 2009, s. 104; Cressy, 

2002, s. 2). Men när dessa marknadsineffektiviteter inträffar skapas svårigheter för företag med 

hög tillväxtpotential att hitta utbudet av finansiering i vissa specifika faser av utvecklingen, vilket 

är vanligt förekommande fenomen på den informella riskkapitalmarknaden (Sohl, 2003, s. 38). 

En av ineffektiviteterna beskriver Sohl (2003, s. 39) som gapet mellan det kapital som nystartade 

företag är i behov av och det kapital som verkligen erbjuds av investerarna. På effektiva marknader 

är detta inget problem eftersom kapitalet förflyttas från formella riskkapitalbolag och affärsänglar 

till entreprenörerna obehindrat. Vidare belyser författaren däremot den amerikanska high-tech 

marknaden där detta inte har fungerat. På denna marknad existerar det flera lovande och nystartade 

företag som aldrig lyckats erhålla kritisk finansiering i sådd och uppstartsfasen vilket är en 

förutsättning för att nå ut med produkten till marknaden. Forskarna har oftast riktat in sig på att 

detta är grunden till gapet, att efterfrågan av kapital är större än utbudet (Lam, 2010, s. 269)  

Men Sohl (2003, s. 39) beskriver även en annan bidragande markandsineffektivitet som skapar 

detta gap på marknaden, informationsbristen. Det finns investerare på marknaden som innehar 

tillgängligt kapital samtidigt som det existerar företag som är i behov utav detta kapital, men den 

tidigare nämnda informationsbristen på marknaden kan av olika anledningar leda till att dessa 

parter har svårt att hitta varandra. Exempelvis är detta vanligt förekommande på informella 

riskkapitalmarknader där ineffektiva informationsflöden orsakas av att affärsänglar strävar efter 

att till viss del behålla sin anonymitet samtidigt som denna marknad kräver att det finns ett väl 

utvecklat informationsutbyte mellan företagets grundare och potentiella investerare. Vidare 

föranleder detta att entreprenörens sökande efter investerare blir tidskrävande och kan göra att 

entreprenören missar marknadsmöjligheter.  

1.2.4 Tidigare forskning 
Forskare som exempelvis Landström (1998, s. 323) och Mitteness, Baucus & Sudek (2012, s. 241) 

har utgått från affärsängelns perspektiv och studerat de kriterier som affärsänglar utgår från i hopp 

om att få en djupare förståelse i hur de utvärderar investeringsmöjligheter. Vidare har det bedrivits 

mycket internationell forskning som studerar ifall affärsänglar tillför någon annat värde än det 

kapital de investerar, exempelvis Ramadani (2009, s. 257). Även Madill et al. (2005, s. 108) har 

använt detta perspektiv när de studerat vilken roll som affärsänglar tar i ett företag och hur deras 

roll inom företaget påverkar dess framtida möjligheter till formellt riskkapital. De konstaterar även 

att mycket av den forskning som gjorts inom ämnet är utifrån investerarens perspektiv och att det 

finns några studier som studerat ämnet utifrån entreprenörens perspektiv (Madill et al., 2005, s. 

109-110). Exempel på dessa undantag är Parhankangas & Ehrlich (2013, s. 5) som utifrån 

entreprenörens perspektiv genomförde en kvantitativ studie där författarna studerade 

entreprenörernas ansökningar gällande informellt riskkapital, och vilket intryck ansökningen gav 

av affärsidén för att sedan dra slutsatser om det fanns några samband mellan de intryck som 

entreprenörerna använde och de som sedan erhöll informellt riskkapital. Vidare har Saetre (2003, 

s. 71) genomfört en studie i Norge som förklarar det mervärde utöver kapital som affärsänglar 

bidrar med och även entreprenörers syn på relationen med en affärsängel. 

Mason & Harrison (2000a, s. 234-235) belyser att forskningen inom informellt riskkapital främst 

har ökat förståelsen för affärsänglars attityder, beteenden och karaktärsdrag både nationellt och 

regionalt. Samtidigt förklarar författarna att det fortfarande saknas både empirisk forskning inom 

ämnet och även mer ingående förklaringar gällande hur den informella riskkapitalmarknaden 



5 
 

fungerar som en drivande faktor i tillväxten av företag i uppstartsfasen. Vidare förklarar Shepherd 

& Zacharakis (2001, s. 130) att det även saknas en djupare forskning som studerar relationen 

mellan entreprenör och investerare. Efter detta har det genomförts ett antal studier som studerat 

relationen mellan entreprenör och formella riskkapitalister, exempelvis Brettel, Mauer & 

Appelhoff (2013) & Yitshaki (2012). Gemensamt för dessa studier är att de alla försöker förklara 

beteendet och dynamiken mellan entreprenörer och formellt riskkapital men däremot har 

relationen mellan entreprenör och affärsängel inte prioriterats bland forskare. 

Tidigare forskning som exempelvis De Clercq & Sapienza (2006) och Locket, Ucbasaran & Butler 

(2006) har pekat på att det är viktigt att fortsätta studera relationens sociala aspekter, framförallt 

de relationer som är präglade av utbyten mellan parterna vilket inkluderar relationen mellan 

entreprenör och investerare. Enligt Månsson & Landström (2006, s. 283) har forskningen rörande 

affärsänglar fokuserat på attityder, beteende och karaktärsdrag hos affärsänglar för att sedan 

jämföras mellan länder. Däremot förklarar författarna att empiriska studier över tid inte har 

genomförts vilket har resulterat i att andra omständigheter som kan ha haft påverkan på 

affärsänglars investeringsbeslut har förbisetts, exempelvis ekonomiska kriser i olika länder och 

teknologiska trender. På grund av detta har exempelvis Månsson & Landström (2006, s. 283) samt 

Mason & Harrison (2008, s. 210) genomfört empiriska studier och även om de har studerat 

affärsängelns verksamhet under ett tidsperspektiv, har denna typ av forskning framförallt 

genomförts för att kartlägga den informella riskkapitalmarknadens storlek och utbud. 

Vidare har mycket av den forskning som studerat affärsänglar och entreprenörer varit mestadels 

kvantitativ. Bammens och Collawaert (2012, s. 12) samt Kelly och Hay (2003, s. 296) är exempel 

på kvantitativa studier som undersöker relationen mellan entreprenörer och affärsänglar. Däremot 

har det inte i någon större utsträckning genomförts kvalitativa studier och Yitshaki (2012, s. 55-

56) förklarar att sådana undersökningar kan vara lämpliga för att skapa en djupare förståelse om 

den komplicerade dynamik som existerar i relationen mellan entreprenör och investerare. Eftersom 

att affärsänglar framförallt skapar värde med hjälp av att ingå i en effektiv och förtroendeingivande 

relation med ledningen i det investerade företaget (Politis, 2008, s. 130), skulle explorativa studier 

av denna relation rimligtvis resultera i en tydligare insikt i hur detta värdeskapande går tillväga. 

Vidare har forskningen främst fokuserat på relationen mellan entreprenör och formella 

riskkapitalister, exempelvis Shepherd och Zacharakis (2001), De Clercq och Sapienza (2001), 

Yitshaki (2012, s. 50) samt Brettel, Mauer och Appelhoff (2013, s.184). Wiltbank (2005, s. 345) 

förklarar att detta beror på att affärsänglar är privata individer som föredrar att vara anonyma 

samtidigt som datainsamlingen blir problematisk att genomföra till skillnad mot formella 

riskkapitalbolag där det krävs formell rapportering rörande investeringarna. Vidare beskriver 

författaren att flertalet forskare utgår från forskning gjord inom formellt riskkapital för att stödja 

sina studier inom ämnet affärsänglar eftersom änglarna är informella riskkapitalister med relativt 

liknande investeringsprocesser samt karaktärsdrag som formella riskkapitalister. Därför är en 

kvalitativ studie relevant eftersom den kan bidra med detaljerade modeller och teorier anpassad 

för relationen mellan entreprenör och affärsängel.     

1.3 Problemformulering 

Hur upplever entreprenören den yrkesmässiga relationen med en affärsängel och vilken betydelse 

har den för företagets utveckling? 
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1.4 Syfte 
Eftersom informellt riskkapital är en central del i finansieringen av företag i sådd- och 

uppstartsfasen är vårt huvudsyfte med denna studie att skapa en ökad förståelse för de skillnader 

och likheter som finns i hur entreprenören upplever relationen gentemot affärsängeln och vilken 

betydelse relationen har för företagets utveckling. 

● Med hjälp av detta vill vi dra slutsatser om entreprenörerna bär med sig positiva eller 

negativa uppfattningar om relationens påverkan på företagets utveckling. 

● Eftersom relationens uppkomst är sammankopplad med affärsänglars investeringskriterier, 

vill vi få en förståelse för hur entreprenören förhåller sig till dessa kriterier i dennes 

förberedande arbete och vilken betydelse detta har senare i relation. 

● Slutligen vill vi få en förståelse om relationens betydelse för företagets utveckling. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till entreprenörens perspektiv i vår studie. Detta eftersom relationen 

mellan parterna påverkar entreprenörens företags utveckling, på grund av att entreprenörerna 

befinner sig i en mer utsatt situation än investerarna som är exponerade för mindre risk. Eftersom 

informellt riskkapital är den största finansieringskällan av företag i sådd- och uppstartsfasen har vi 

valt att avgränsa oss till företag som befann sig i sådd- och uppstartsfasen när de erhöll finansiellt 

stöd från affärsänglar. Vi har valt att inte inkludera företag som befann sig i expansionsfasen eller 

ännu senare i företagets utveckling i vår studie eftersom de har större möjligheter att erhålla annan 

typ av extern finansiering. Eftersom vi ämnar att förstå hur relationen påverkar företagets tillväxt, 

har vi valt att exkludera samarbetets avslutande fas i vår studie. Informella investerare är individer 

som väljer att investera sina egna pengar i företag. Dessa investerare innefattar affärsänglar samt 

familj och vänner. Vi har valt att utesluta familj och vänner från vår studie eftersom de kan förhålla 

sig subjektivt i deras investeringsbeslut, vilket inte överensstämmer med vårt syfte att studera 

yrkesmässiga relationer utan familjära kopplingar. 

1.6 Begreppsförklaringar 
Affärsängel: en rik individ som investerar sina egna pengar i onoterade bolag som denne inte har 

någon familjerelaterad koppling till samt att individen tar en aktiv roll inom företaget i form av 

exempelvis rådgivare eller styrelsemedlem (Mason & Harrison, 2008, s. 309). 

Due diligence: En utvärderingsprocess av ett projekt som görs av en potentiell investerare baserat 

på tillgänglig information (Eban, 2013). 

Entreprenör: En rationell beslutsfattare som är riskvillig och leder företag (Carland, Hoy, 

Boulton & Carland, 1984, s. 355). 

Formellt riskkapital (Formal Venture Capital): Vi kommer att definiera venture capital som 

formellt riskkapital i denna studie. Ett formellt riskkapitalbolag erhåller kapital ifrån olika fonder, 

ofta pensionsfonder som används till att investeras i olika företag med stora tillväxtmöjligheter 

(Jeng & Wells, 2000, s. 257). Formellt riskkapital kan förklaras som en aktivitet där investeraren 

förser ett företag med långsiktigt ägarkapital i samband med att denne tar en aktiv roll i företaget 

(Mason & Harrison, 1995, s. 153). 

Informationsasymmetri: Ett fenomen som uppstår i en transaktion mellan två parter och innebär 

att ena parten innehar relevant information rörande transaktionen som den andra parten inte har 

tillgång till (Akerlof, 1970, s. 489).  



7 
 

Informellt riskkapital (Informal Venture Capital): Investeringar och lån utan säkerhet vilka 

tillhandahålls av individer som med hjälp sina egna pengar investerar i onoterade bolag vilket de 

inte har någon familjerelation till (Mason & Harrison, 2000a, s. 221).     

Onoterat bolag: Ett företag där det inte går att handla dess aktier på en organiserad marknad vilket 

innebär att allmänheten inte kan köpa aktier i detta bolag (Olistat, 2014).  

Riskkapital: Detta uttryck innebär ett aktivt ägande där investeraren kan bidra med kapital, 

kunskap och engagemang (Mason & Harrison, 1995, s. 153) 

SVCA (Svenska Riskkapitalföreningen): Intresseorganisation för aktörer på den svenska 

Private Equity och Venture Capitalmarknaden (SVCA, 2014). 
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2 Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel berör vi inledningsvis hur våra egna erfarenheter påverkar vår studie och vidare 

beskrivs att vi valt en kvalitativ metod som innefattar en konstruktionistisk verklighetssyn samt en 

hermeneutisk kunskapssyn. Vi klargör också vårt val av angreppsätt, den gyllene medelvägen. 

Avslutningsvis diskuteras vårt tillvägagångsätt gällande att söka vetenskapligt material och hur 

vi förhåller oss kritiskt till materialet.  

2.1 Förförståelse 
Uttrycket förförståelse eller förföreställningar varierar mellan olika individer och grundar sig i en 

forskares tidigare erfarenheter som denne har erhållit under sin uppväxt och utbildning fram till 

studiens början (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Exempelvis kan forskarens sociala miljö och 

praktiska erfarenheter från näringslivet ha betydelse för problemformuleringen och kunskapssynen 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 25).  Därför vill vi beskriva vår förförståelse för att skapa en 

trovärdighet för vår studie samt ge läsaren goda förutsättningar att förstå vilka faktorer som kan 

påverka denna studie. 

Vi har båda teoretiska och praktiska erfarenheter som kan tänkas påverka denna studie. De 

teoretiska erfarenheterna har formats utifrån kurser vid Umeå universitet inom det aktuella ämnet. 

Vi har på D-nivå inriktat oss mot entreprenörskap och affärsutveckling vilket har gett oss ökad 

förståelse för vårt ämnesområde. Dessa kurser har gett oss en djupare insyn i hur företags 

tillväxtfaser och rådande marknadsförhållanden inverkar på företag. Våra praktiska erfarenheter 

som kan ha inverkan vår studie grundar sig i att vi har varit delaktiga i ett projekt med Uminova 

Innovation där vi hjälpte ett nystartat företag i dess såddfas med att genomföra en 

marknadsundersökning och att sammanställa en affärsplan. Dessa erfarenheter har gett oss 

föreställningar om hur det kan vara för ett nystartat företag att verka på en marknad och vilka 

svårigheter det kan innebära. 

Vår förförståelse inom ämnet har inbegripit att vi gick in med inställning att nystartade företag har 

väldigt svårt att hitta finansiering vilket föranledde att vi valde detta ämnet att studera. Därmed 

vill vi förse intresserade parter med en djupgående inblick i hur entreprenörerna upplever 

relationen. Vi har även fått en teoretisk bild av hur situationen för dessa företag bör vara och detta 

har även speglat vår uppfattning av hur verkligheten är för entreprenörerna, vilket har resulterat i 

att vi har en subjektiv bedömning av verkligheten och detta tar vi med oss i vår studie. 

2.2 Kunskapssyn 

Eftersom det är av stor vikt i vår kvalitativa studie att genomföra tolkningar för att skapa förståelse, 

väljer vi att utgå från den hermeneutiska kunskapssynen. Den hermeneutiska filosofin förklarar att 

verkligheten tolkas olika beroende på vem det är som genomför observationen eller vem som blir 

intervjuad (Patton, 1990, s. 84). Denna kunskapssyn grundar sig i att forskaren förhåller sig 

subjektivt i sin studie eftersom dennes förförståelse är nödvändig för att kunna tolka och förstå 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 28). Vi vill skapa en mer djupgående förståelse för hur entreprenörer 

upplever relationen till affärsänglar. För att kunna förstå fenomenet, relationen, innebär den 

hermeneutiska kunskapssynen att vi måste genomföra tolkningar utifrån vårt empiriska material. 

Därmed blir resultatet en subjektiv bedömning utifrån våra tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Patton (1990, s. 85) förklarar att en hermeneutisk kunskapssyn är relevant specifikt för kvalitativa 

studier eftersom att den kan förklara kontexter och skapa förståelse för olika fenomen. Detta 

utvecklar Bryman & Bell (2005, s. 29) som menar att en hermeneutisk kunskapssyn innebär att 
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forskarna fokuserar på att skapa en förståelse av mänskliga beteenden. Den andra kunskapssyn 

som ofta nämns i samband med forskning är positivismen. Bryman och Bell (2011, s. 15) förklarar 

att denna kunskapssyn utgår ifrån att naturvetenskapliga metoder om hur kunskap kan nås även är 

användbara inom samhällsvetenskaplig forskning. Författarna utvecklar och påpekar att endast 

fenomen som kan observeras kan räknas som giltig kunskap. Bryman (1997, s. 24) belyser att detta 

förhållningssätt utesluter att sociala fenomen likt känslor inte kan anses vara kunskap eftersom de 

inte är observerbara. Eftersom vi ämnar studera entreprenörens upplevelser av en relation är denna 

kunskapssyn inte lämplig för vår studie då upplevelser är svåra att observera, samt om vi inte 

uppfattar dessa upplevelser som kunskap innefattar det att denna studies problem och syfte är 

irrelevant.   

2.3 Verklighetssyn 
Ontologi beskriver de filosofiska ståndpunkterna angående om den sociala verkligheten existerar 

oberoende av mänskliga tolkningar och förutsättningar eller inte (Ritchie, Lewis, McNaughton-

Nichols & Ormston, 2014, s. 4).  Konstruktionismen är den subjektiva verklighetssynen som 

bygger på att verkligheten är skapad utifrån individers agerande och sociala handlingar (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010, s. 21; Bryman & Bell, 2005, s. 34).  En relation är i högsta grad skapad av 

två individers sociala handlingar och Peavy (1998, s. 38) menar att denna verklighet ständigt 

förändras av sociala interaktioner. Därför finner vi denna subjektiva verklighetssyn användbar i 

vår studie jämfört med objektivismen som menar att sociala aktörer inte kan påverka verkligheten.  

Denna ontologiska ståndpunkt innebär ofta intresse för att framföra sociala företeelser (Bryman & 

Bell, 2005, s. 35) Vi har valt att använda konstruktionismen som verklighetssyn eftersom en 

relation mellan en entreprenör och affärsänglar i synnerhet påverkas av att de sociala handlingar 

som inträffar. Den subjektiva verklighetssynens relevans för vår studie styrks av att två parter kan 

uppleva relationen olika. Vidare utifrån denna verklighetssyn betyder detta att relationen är under 

konstant förändring och är under ständig utveckling. Objektivismen som är den andra ontologiska 

utgångspunkten beskriver att sociala fenomen är utanför människors påverkan och existerar 

oavsett inblandning av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2011, s. 21). Vi har valt att utesluta 

objektivismen som en möjlig verklighetssyn av samma anledning som vi motiverar 

konstruktionismen. Detta innebär att vi ser relationen som en företeelse skapad av två personer 

som är i ständig utveckling på grund av de sociala aktörernas handlingar.  

2.4 Angreppssätt 

Baserat på vårt problem och syfte är den här studien av en kvalitativ natur eftersom vi ämnar skapa 

en djupare kunskap och förståelse av ett specifikt fenomen. Patton (1990, s. 44) menar att sådana 

studier ofta är lämpade för en induktiv ansats. Vidare förklarar författaren att detta innebär att 

forskarna frångår tidigare teorier och antaganden om fenomenet för att inte skapa förutfattade 

meningar om hur ämnet är uppbyggt. Mer konkret innebär en induktiv ansats att forskarna utgår 

ifrån empirisk data för finna mönster och skapa modeller som sen mynnar ut i nya teorier som 

förklarar varför verkligheten ser ut som den gör (Gummesson, 2000, s. 63). Gummeson förklarar 

induktionens motpol deduktionen, som att forskarna istället utgår ifrån tidigare introducerade 

teorier för att skapa hypoteser som sedan testas i empirin för att påvisa hur teorierna stämmer 

överens med verkligheten. Vid valet av vilket angreppsätt som är lämpligt för studier bör forskarna 

även ta hänsyn till vilken kunskapssyn de innehar för att välja mellan en induktiv eller deduktiv 

ansats (Johansson Lindfors, 1993, s. 59).  Utifrån ovanstående beskrivning samt studiens problem 
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bör den induktiva ansatsen vara mer lämpad för vår studie än deduktion. Däremot har vi dock valt 

att använda oss av en kombination av de båda angreppssätten. 

Detta beskriver Johansson Lindfors (1993, s. 59-60) som den gyllene medelvägen. Författaren 

menar att forskare som ämnar skapa nya teoretiska modeller som beskriver hur verkligheten 

fungerar har svårt att bortse från de redan existerande teorierna inom ämnet. Den gyllene 

medelvägen, baserat utifrån en hermeneutisk kunskapssyn innefattar att forskaren utgår ifrån en 

teoretisk grund för att skapa en bild av hur verkligheten inom ämnet kan se ut när den empiriska 

undersökningen genomförs. Utifrån det empiriska materialet skapas nya teoretiska modeller eller 

begrepp alternativt förfinar de redan existerande teorierna. Även om kvalitativ forskning är 

förknippad med en induktiv ansats väljer vi en kombination av de två eftersom att Johansson 

Lindfors (1993, s. 60) förklarar att det som forskare är svårt att möta verkligheten utan ett tidigare 

teoretisk perspektiv inom ämnet. Med hjälp av den gyllene medelvägen kan vi därmed lättare 

urskilja och identifiera lämpliga fördjupningsområden inom det vi ämnar studera vilket underlättar 

datainsamlingsprocessen. 

2.5 Perspektiv - entreprenörens 

Eftersom vår studie ämnar att undersöka hur entreprenörer upplever relationen till affärsängeln 

blir det naturliga valet av perspektiv, entreprenörens. Patton (1990, s. 85) förklarar att för att kunna 

genomföra en ordentlig kvalitativ studie i lämplig kontext kräver detta att forskarna utgår ifrån ett 

speciellt perspektiv och är medvetna om att den verklighet som senare skall tolkas är ur detta 

perspektiv eftersom det kommer spegla studien. Bryman (1997, s. 77) förklarar att det ofta kan 

uppstå problem som baseras på att forskaren inte vet genom vems ögon som observationen görs 

samt att olika perspektiv kan resultera i olika synsätt på en specifik situation. Det är därför av vikt 

för oss att vi uppmärksammar att de upplevelser vi tar del av är färgade av individens tidigare 

erfarenheter och om vi antagit investerarens perspektiv hade situationerna beskrivits annorlunda. 

Anledningarna till att vi har valt att genomföra studien ur entreprenörens perspektiv bygger på 

akademiska samt praktiska grunder. Som tidigare nämnt har majoriteten av forskningen 

genomförts ur affärsängelns perspektiv, samtidigt är entreprenörens företag oftast i en mer utsatt 

situation när de är i behov av affärsängelsfinansiering vilket föranleder att det är lämpligt att 

genomföra en studie utifrån detta perspektiv. Vidare har detta beslut även påverkats av att 

affärsänglar tenderar att vilja vara anonyma vilket därmed försvårar en studie från affärsängelns 

perspektiv eftersom att tillgängligheten till lämpliga respondenter är problematisk. 

2.6 Val av metod 
Att utgå ifrån ett helhetsperspektiv innebär att forskarna ska kunna förstå ett fenomen som en 

helhet. Forskaren behöver bryta ner helheten och studera hur dess beståndsdelar påverkar och 

binds ihop för att kunna skapa en förståelse för fenomenet. Helhetsperspektiv är i kvalitativa 

studier bra för att det tillåter forskarna att ta hänsyn till komplikationer, miljöer, kontexter och 

nyanserade skildringar. (Patton, 1990, s. 49-51). För vår studie innebär detta att vi kan fördjupa 

oss i entreprenörernas upplevelser av relationen och med hjälp av dessa fördjupningar urskilja 

samband för hur processer och parternas agerande inverkar på entreprenörens upplevelser av 

relationen för att senare skapa en förståelse för hur relationen som helhet upplevs. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi ämnar att förstå hur entreprenören 

upplever relationen med en affärsängel. Enligt Trost (2010, s. 27) försöker forskaren finna mönster 

och analysera relationer mellan människor med hjälp av den kvalitativa metoden vilket utifrån vårt 

problem och syfte gör denna till en passande undersökningsmetod. Tyngden i den kvalitativa 
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forskningen ligger i en förståelse av den sociala verkligheten baserat på hur individerna i en viss 

miljö tolkar verkligheten. Vidare innebär det att denna forskning vanligtvis fokuserar på ord och 

inte siffror när forskaren samlar in och analyserar data. (Bryman & Bell, 2005, s. 40, 298).  Vi vill 

på bästa sätt fånga entreprenörens upplevelser. Svenning (2000, s. 67-69) belyser de generella 

skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Författaren förklarar att kvantitativa 

studiers styrkor ligger i att de kan ge en överblick över ett stort material och kan svara på frågan 

hur många, dock är de inte lämpade på att svara på frågan varför. Även om kvantitativa studier 

kan ge upphov till kontroversiell kunskap är de dock inte lämpade för att kunna ge detaljerade 

förklaringar till varför verkligheten ser ut som den gör. Utifrån detta har vi valt att utesluta den 

kvantitativa metoden från vår studie.   

2.7 Litteraturinsamling 
Vi har använt olika tillvägagångsätt för att hitta alla vetenskapliga artiklar som är inkluderade i 

studien. Det är framförallt olika sökmotorer som vi har använt oss av samt att vissa av våra artiklar 

har varit tidigare kurslitteratur. Vår främsta sökmotorer har varit Umeå universitetsbiblioteks nya 

söktjänst och vi har endast använt oss av artiklar som har varit peer reviewed för att säkerställa att 

artiklarna är kritiskt och vetenskapligt granskade. De övriga sökmotorer vi har använt är Business 

Source Premier och Google Scholar. Vi har också funnit nya källor genom att granska artiklars 

referenser i både text och referenslista vilket har varit en förutsättning för att använda grundkällan 

i största möjliga mån. 

Vidare har vi även använt oss av böcker, statliga utredningar samt information från 

branschorganisationer. Böckerna har vi främst funnit genom att granska andra källor men även 

genom sökningar på Umeå universitetsbibliotek och vi har även kritiskt granskat detta insamlade 

material. När vi använt oss av exempelvis information från SVCA är vi medvetna om att den kan 

vara politiskt speglad men vi har haft ett kritiskt förhållningssätt och enbart använt oss av statistik 

från denna källa.           

Vi har i vår studie använt oss av dessa sökord: “agency theory”, “principal-agent theory”, “venture 

capital”, “business angel”, “procedual justice theory”, “contract”, “informal”, “investor”, 

“criteria”, “financial growth cycle”, “firm’s stage”, “start-up”, “seed”, “relation”, information 

asymmetry”, “partnership”, “Sweden”, “due diligence”, “moral hazard”, “adverse selection”, 

“funding gap”, “entrepreneurship”, och “entrepreneur”. Dessa sökord har använts i olika 

kombinationer för att få fram ett tillfredställande resultat vilket inkluderar relevant litteratur för 

vårt ämnesområde. 

2.8 Källkritik 
Thurén (2001, s. 11) förklarar att det finns fyra stycken källkritiska principer som forskare kan 

förhålla sig till när de utvärderar sina källor, dessa handlar om källans äkthet, oberoende, 

tendensfrihet samt tidssamband. Författaren menar att äkthetsprincipen innebär att källan inte är 

förfalskad utan att den är äkta. Thurén (2001, s. 25) påpekar att det är viktigt att personen som tar 

del av materialet är kritisk och medveten om att förfalskningar kan förekomma samt att de är svåra 

att identifiera. För att undvika riskerna som äkthetsprincipen belyser har vi fokuserat på att 

använda artiklar som vart publicerade i fack-granskade tidskrifter, detta innebär att de därmed 

upprätthåller en acceptabel standard. Vi har även förhållit oss till Thuréns (2001, s. 34) 

rekommendationer om att i största möjliga mån undvika sekundärkällor då dessa av olika 

anledningar kan vara skildrade tolkningar av original-författarens teorier.   
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Wiltbank (2005, s. 345) beskriver att eftersom affärsänglar är informella riskkapitalister är det 

flertalet forskare som utgår från forskning gjord inom formellt riskkapital för att stödja sina studier 

inom ämnet affärsänglar. Den empiriska forskningen gällande affärsänglar hindras av änglarnas 

anonymitet och detta har resulterat i att fokus istället riktats mot formellt riskkapital, vars data är 

mer lättillgänglig och transparent. Detta har resulterat i att forskningen inom formellt riskkapital 

är mer utvecklad och även att den i viss mån går att härleda till forskning rörande affärsänglar. Vi 

har valt att inkludera vissa teorier i vår referensram som studerat relationen mellan entreprenör 

och formella riskkapitalister. Samtidigt har vi har förhållit oss kritiska till de teorier vi har använt 

som har studerat relationen mellan entreprenörer och formellt riskkapital eftersom entreprenörers 

relation till formellt riskkapital kan vara av en annan karaktär. Exempel på detta är att formellt 

riskkapital oftast investeras i företag som befinner sig i senare skeden än de företag vi ämnar 

studera. Samtidigt är affärsänglar präglade av att inneha en personlig relation med entreprenörer 

som de samarbetar. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska områden som vi finner relevanta inom vårt 

ämnesområde som vi har funnit utifrån vår forskningsfråga och vårt syfte. Dessa områden 

behandlar företags kapitalbehov i deras utveckling, affärsänglars investeringskriterium, 

asymmetrisk information, agentrisker, värdeskapande aktiviteter, förtroende och tillit samt 

konflikter. Avslutningsvis sammanfattar vi det teoretiska kapitlet genom en egen modell som 

relateras till forskningsfrågan. 

3.1 Introduktion 
Vår studie ämnar studera företag i sådd- och uppstartsfasen varför det är relevant att fördjupa 

läsaren om företagets kapitalbehov i dessa faser för att tydliggöra bakgrunden till vårt problem. Vi 

belyser affärsänglars investeringskriterier eftersom dessa kan ha en direkt inverkan på om 

affärsängeln väljer att inleda en relation med entreprenören. Eftersom vi också har som delsyfte 

att skapa förståelse för hur entreprenören förhåller sig till affärsängelns kriterier i arbetet med att 

attrahera affärsänglars, har vi inkluderat investeringskriterier i den teoretiska referensramen för att 

ge läsaren en samlad bild av vilka kriterierna är. Vi väljer därför att inleda vår referensram med att 

först diskutera kapitalbehovet, samt affärsänglars investeringskriterier eftersom dessa områden är 

viktiga förutsättningar för om en relation mellan en entreprenör och affärsängel överhuvudtaget 

kommer att inledas. 

Vidare påverkas relationen mellan parterna av asymmetrisk information eftersom den kan skapa 

incitament till oönskat beteende från de båda parterna i en relation, samt kan den asymmetriska 

informationen även påverka om relationen kommer inledas. Teorin om asymmetrisk information 

är grundläggande och ger en bakgrund för att förstå mer konkreta teorier som vi sedan belyser. 

Informationsasymmetri används exempelvis flitigt inom agentteorin och baserat på detta har vi 

valt att förklara detta innan vi diskuterar agentriskerna. Därför kommer vi att beskriva agentteorin 

vilket innefattar relationen mellan agent och principal, denna teori kan härledas till vårt problem 

och syfte eftersom det förekommer en agentrelation i samarbetet mellan entreprenören och 

affärsängeln. Samtidigt belyser agentriskerna situationer som kan leda till olika konflikter. 

Förtroende och tillit har en viktig roll i relationen mellan entreprenörer och investerare och 

eftersom att affärsänglar ofta karaktäriseras av att inneha en mer personlig och nära relation med 

entreprenörer än exempelvis formella riskkapitalister. Affärsänglar använder sig ofta av 

ofullständiga avtal vilket minskar deras skydd mot opportunistiskt beteende och därför är 

förtroende och tillit av stor vikt i en relation mellan entreprenör och affärsängel. Därför är det 

relevant att beskriva hur förtroende influerar relationen mer detaljerat. I relationer kan konflikter 

uppkomma vilka i sin tur kan leda till både positiva och negativa följder i entreprenörens och 

affärängelns framtida samarbete beroende på hur konflikterna bemöts av relationens parter. Därför 

är det relevant att inkludera konflikter i vår teoretiska referensram eftersom de har en direkt 

inverkan på hur parterna upplever relationen. En generell uppfattning bland forskare är att 

majoriteten av affärsänglarna förväntas bidra med mer värde till relationen förutom det kapital 

som investeras, exempelvis erfarenhet och kompletterande kunskap. Därför är det av relevans att 

belysa affärsängelns värdeskapande aktiviteter eftersom de kan påverka hur entreprenören 

upplever relationen. 
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Vi väljer att börja presentera de variabler som beskriver relationens utgångspunkter, asymmetrisk 

information och agentrisker för att avslutningsvis ge läsaren en bild av fördjupande aktiviteter i en 

relation som kan påverka hur relationen upplevs. 

3.1.1 Teoretiska avgränsningar  
Vi har valt att utesluta vissa andra teoriområden som kan ses vara relevanta i vår studie, däremot 

väljer vi att inte inkludera dessa på grund av olika anledningar. Ett av dessa områden är 

motivationsteorier som vi valt att exkludera från studien med anledning av att vi inte ämnar att 

förstå entreprenörens bakomliggande motiv till att inleda en relation. Vidare kommer vi inte att 

fördjupa oss i etiska teorier med anledning av att andra teoriområden i studien kommer att behandla 

de mest relevanta aspekterna av ämnet utifrån vårt problem och syfte, exempelvis inom agentteorin 

där risk för opportunistiskt beteende existerar. Eftersom vi ämnar att studera den yrkesmässiga 

relationen mellan entreprenör och affärsängel har vi valt att endast fokusera på teorier inom 

relationsområdet som är kopplade till entreprenör och affärsängel, mer personliga psykologiteorier 

om hur människor kan reagera i olika situationer har därmed exkluderats på grund av studiens 

omfattning och syfte. 

3.1.2 Översikt över den teoretiska referensramen 
För att underlätta inläsningen av kommande teori har vi skapat en modell (se Figur 1) som 

synliggör de områden vi ämnar presentera. Detta för att du som läsare ska få en djupare förståelse 

om varför de är av relevans för relationen mellan en entreprenör och en affärsängel.  Den yttre 

cirkeln föreställer stadiet innan relationen inleds, vilket betyder att investeringen ännu inte ägt rum. 

Därför inleder vi vår teoretiska referensram med att introducera de variabler som finns i den yttre 

cirkeln i modellen, ett företags kapitalbehov i dess utveckling samt affärsänglars 

investeringskriterier vilka är variabler som ligger till grund för om en relation mellan entreprenör 

och investerare inleds eller inte. Den inre cirkeln i modellen föreställer relationen vilket i vår studie 

innebär att investeringen har ägt rum. I detta stadie befinner sig entreprenören och affärsängeln i 

en relation och därför beskriver vi de relationspåverkande variablerna i den inre cirkeln som kan 

påverka hur entreprenören upplever relationen med affärsängeln efter den inletts. Denna modell 

beskriver därmed hur vi förväntar oss att de olika teoretiska områdena leder till entreprenörens 

samlade upplevelse av relationen där teoriområdena i den inre cirkeln genererar en upplevelse av 

relationen samtidigt som den yttre cirkeln förklarar hur relationen skapas. Inget område är 

viktigare än något annat varför samtliga boxar är av likartad storlek.   



15 
 

Figur 1. Översikt över den teoretiska referensramen 

3.2 Kapitalbehovet i företags utveckling 
Eftersom vi ämnar att förstå entreprenörens upplevelser gällande relationen med en affärsängel, 

finner vi det nödvändigt att ge en bakgrund till nystartade företags kapitalbehov i deras utveckling 

för att påvisa i vilka faser som en affärsängel är den mest naturliga finansiären. Carpenter och 

Petersen (2002, s. 304) fastslog i sin studie att företags tillväxt begränsas av vilken typ av finansiär 

som investerar i företaget. Vidare beskriver Berger och Udell (1998, s. 8) att företag går igenom 

en finansiell livscykel där det finansiella behovet och typ av tillgängliga finansiärer varierar i takt 

med att de växer. Myer (1984, s. 584) beskriver pecking order teorin och även denna teori syftar 

på att ett företags kapitalstruktur förhåller sig till dess ålder. Teorin innebär vidare att om företag 

måste använda sig av extern finansiering, väljer företag lånefinansiering eftersom det ses som det 

säkraste alternativet för entreprenören jämfört med externt ägarkapital som enligt pecking order 

teorin är entreprenörens sista utväg. Däremot motsäger Aernoudt (2005, s. 359-360) att så är fallet 

eftersom det existerar ett stort behov av externt kapital redan i företags uppstartsfas och menar att 

den traditionella pecking order teorin är omvänd för nystartade företag. Istället konstateras det i 

studien att externt ägarkapital är nystartade företags bästa alternativ.  
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 I denna diskussion är det även viktigt att klargöra att pengar från olika typer av finansiärer inte 

uppfattas på samma sätt av entreprenören. För att företagets utveckling ska bli framgångsrik och 

lönsam är det viktigt att säkerställa vilken typ av risk som en viss typ av finansiering medför. I 

fallet med ett nystartat företag, som inte genererar några intäkter innan produkten säljs på 

marknaden, är lånefinansiering sällan det bästa alternativet vilket tidigare nämnda pecking order 

teorin grundar sig i. (Aernoudt, 2005, s. 360) På grund av att nystartade företag präglas av stora 

risker och osäkerheter kring framtiden, kräver finansiärerna höga säkerheter som motsvarar risken 

de tar (Van Osnabrugge, 2000, s. 92). Eftersom nystartade företag ofta saknar konkreta tillgångar 

som kan användas som säkerhet upplever entreprenören inte lånefinansiering som en rimlig form 

av finansiering i tidiga skeden. Därför är externt ägarkapital från en affärsängel en mer passande 

form av finansiering ur entreprenörens perspektiv på grund av att dessa fokuserar mer på 

entreprenören än företagets möjligheter till att ge olika säkerheter i sådd- och uppstartsfasen. 

(Aernoudt, 2005, s. 360)  

Nystartade företag möter ofta det första kapitalbehovet i såddfasen då entreprenören är i behov av 

ett kapitaltillskott för att kunna finansiera sin produktutveckling och utvärdera potentiella 

marknader (Jeng & Wells, 2000, s. 243) Som tidigare nämnt saknar flertalet av företag i denna fas 

konkreta tillgångar och några bevis på företagets tidigare prestationer vilket gör det svårt att erhålla 

externt kapital (Berger & Udell, 1998, s. 7). Däremot är det oftast tillskott av externt ägarkapital 

som nystartade företag behöver för att kunna skapa sig någon slags historik som kan bevisa att 

exempelvis företagets produkt har marknadspotential (Yusuf, 2011, s. 373). Oftast är det istället 

grundarna själva, deras familj eller vänner som är finansiären i ett första skede av ett nystartat 

företag (Berger & Udell, 1998, s. 8) Nästa stora behov av ytterligare kapital inträffar oftast i 

företagets uppstartsfas och ett potentiellt kapitaltillskott behövs för att finansiera förberedelser av 

produktion, marknadsföring och försäljning eftersom företag i uppstartsfasen inte genererar 

tillräckliga intäkter för att täcka utgifterna. (Jeng & Wells, 2000, s. 243) Mason och Harrison 

(2000b, s. 144) samt Sohl (2012, s. 21) belyser att affärsänglar är den största källan till finansiering 

av företag i sådd- och uppstartsfasen och Ramadani (2009, s. 255) beskriver att affärsänglar 

föredrar att investera i företag som befinner sig i dessa faser. 

Däremot har företag som nått längre i sin utveckling och befinner sig i expansionsfasen andra 

förutsättningar. De har etablerat sin produkt på marknaden och har ett kapitalbehov för att kunna 

expandera tillverkning och distribution samt vidare utveckla sin produkt (Jeng & Wells, 2000, s. 

243).  Detta leder till att företagen har förbättrat sina förutsättningar för att attrahera exempelvis 

formella riskkapitalister och banker att investera i deras verksamhet. Företagen har nu en tydlig 

historik som går att följa och konkreta tillgångar som kan användas som säkerhet för att öka 

möjligheterna till att attrahera potentiella investerare. Eftersom det inte är lika stor sannolikhet att 

en relation mellan entreprenörer och affärsänglar inleds i denna fas, kommer vi inte utveckla 

diskussion gällande expansionsfasen. 

Avslutningsvis föranleder ett företags kapitalbehov investeringsmöjligheter för investerare. 

Affärsänglar använder sig av investeringskriterier för att utvärdera potentiella 

investeringsmöjligheter (Van Osnabrugge, 2000, s. 91; Landström, 1998, s. 323). Utifrån vårt 

problem och syften, har vi vidare valt att belysa olika kriterier som affärsänglar använder sig av i 

investeringens förstadie eftersom kriterierna kan ha en direkt påverkan på om det kommer inledas 

en relation mellan entreprenören och affärsängeln. Beskrivningen av dessa kriterier kan också ge 

läsaren en bild av vilka kriterier entreprenören potentiellt kan förhålla sig till i dennes förberedande 

arbete för att attrahera en affärsängel.        
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3.3 Affärsänglars investeringskriterier 
Haines, Madill och Riding (2003) genomförde en kvalitativ empirisk studie som innefattade olika 

fokusgrupper med sammanlagt 51 affärsänglar i Kanada och deras syfte med studien var att 

förtydliga affärsänglarnas beslutsfattande gällande investeringar. Resultatet i studien visar att 

dessa affärsänglarnas huvudsakliga investeringskriterium var att finna företag i sådd- och 

uppstartsfasen med tillväxtpotential som kan ge en accepterad avkastning på investeringen 

samtidigt som investeraren bidrar med den saknade kompetensen i företaget (Haines et al., 2003, 

s. 22). Vidare visade studien att flertalet av de företag som sökte finansiellt stöd inte var tillräckligt 

förberedda för att lyckas attrahera privata investeringar. Exempelvis kunde företagarna sakna 

tillräckligt utvecklade affärsplaner, insåg inte vilka kompetenser som behövde kompletteras i 

företaget, ha bristande idéer om potentiella marknader och hur deras affärsidé skulle kunna 

generera intäkter. Investerarna förklarar att detta tyder på att flera entreprenörer överskattar sin 

affärsidé och underskattar både de finansiella och icke finansiella aspekterna av vad som 

egentligen krävs för att utvecklas och växa som företag. Vissa entreprenörer hade uppfattningen 

att de externa investerarna endast skulle ha en liten inblandning i företaget och var ovilliga att 

släppa kontrollen över sin verksamhet. 

Flertalet entreprenörer tror att en fullständig affärsplan kommer det leda till att de erhåller 

finansiellt stöd. I en studie av Osnabrugge och Robinson (2000, s. 133-134), visade det sig att vissa 

affärsänglar ansåg att en affärsplan kunde vara ett verktyg för att avgöra om de var villiga att 

investera. En professionell affärsplan kan indikera att även entreprenören är detsamma medan en 

bristfällig affärsplan kan indikera att entreprenören även har brister i sitt sätt att styra företaget. 

Däremot fanns det affärsänglar som menade att en affärsplan är värdelös eftersom den bygger på 

prognoser som oftast är orealistiska och svåra att följa. 

Haines et al., (2003, s. 24) bekräftade i sin studie tre generella kriterier som privata investerare 

letar efter bland de potentiella investeringsmöjligheterna. Möjligheten ska innefatta de rätta 

individerna, marknadspotential och möjligheter för investerarna att kunna generera värde till 

verksamheten (Haines et al., 2003, s. 25). Deras studie fastställer att affärsänglarna ser 

humankapital som den mest avgörande faktorn i beslutsfattandet gällande en investering. Eftersom 

de ska ha ett nära samarbete och även relation med entreprenören är det viktigt att affärsänglarna 

känner att det är individer de kan arbeta tillsammans med samt att individerna är ärliga och arbetar 

utefter arbetsetik. (Haines et al., 2003, s. 25) Van Osnabrugge och Robinson (2000, s. 123) citerar 

en affärsängel som beskriver situationen: 

“You need to have total confidence in the people. After all, what are you doing? You are 

taking money out of your bank account and putting it in theirs...”   

Vidare är det väsentligt att entreprenörerna har satsat egna pengar i företaget (Haines et al., 2003, 

30). Detta ses som ett tecken på att entreprenören är engagerad och att denne är villig att offra sin 

egna finansiella säkerhet för att bygga upp sitt företag (Van Osnabrugge & Robinson, 2000, s. 

127). Entreprenören bör också förstå vad som krävs för att göra verksamheten lönsam samt hur de 

själva kan bidra med värde till företaget. (Haines et al., 2003, s. 30) Affärsänglar föredrar även att 

investera i företag som de aktivt kan delta i och på så sätt generera värde genom deras tidigare 

erfarenhet samt komplettera det aktuella företagets bristande kompetenser (Van Osnabrugge & 

Robinson, 2000, s. 135). 
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När väl investerarna har hittat investeringsmöjligheter och går över till att utvärdera dem, använder 

sig investerare ofta av en due diligence process, det vill säga en företagsbesiktning. Investerarna 

gör detta för att minska riskerna för att negativa och oförutsedda händelser kommer att inträffa på 

grund av ett felaktigt investeringsbeslut. Detta är ett fenomen som har blivit allt viktigare i 

näringslivet eftersom det exempelvis är av yttersta vikt att veta vem man egentligen gör affärer 

med.  (Sevenius, 2013, s. 26) Bland affärsänglarna i studien av Haines et al. (2003, s. 25) visade 

det sig finnas en stor variation i deras sätt att utvärdera potentiella investeringar och vissa av dem 

använde sig av ett mer informellt tillvägagångssätt medan andra valde att följa en mer formell due 

diligence process. 

Den mer informella processen innebär att investeraren går igenom tillgängliga finansiella 

dokument och prognoser gällande den givna investeringsmöjligheten samt genomför en informell 

granskning av företagets beslutsfattares tidigare historia. Van Osnabrugge (2000, s. 103) visar i 

sin studie att 54 % av de undersökta affärsänglarna inte gör någon ytterligare sökning av 

entreprenörens tidigare historik utöver den tillgängliga informationen. Vidare lägger vissa 

investerare mer vikt vid att lära känna företagets representanter för att få en känsla av tillit och att 

ett potentiellt samarbete kommer fungera i framtiden (Haines et al., 2003, s. 25) Flera affärsänglar 

förlitar sig även på sina instinkter gällande entreprenören och företaget istället för att utgå från 

fullständiga finansiella prognoser i deras investeringsbeslut. Anledningen till detta grundar sig i 

flera affärsänglars tidigare bakgrund som entreprenörer vilket kan ge dem en känsla för att fatta 

dessa intuitiva investeringsbeslut (Van Osnabrugge & Robinson, 2000, s. 162; Haines et al., 2003, 

s. 25).  De investerare som följer en mer formell due diligence process använder sig av olika 

checklistor, anställer personer för att granska all tillgänglig dokumentation angående företagets 

beslutsfattare och försöker även hitta andra källor till information som kan hjälpa till att kartlägga 

individerna som söker investeringar (Haines et al., 2003, s. 25).      

Något som bör beaktas är att affärsänglar är en heterogen grupp av individer vilket Mason och 

Stark (2004, s. 241) bekräftar i sin kvalitativa studie och beskriver vidare att affärsänglar till stor 

del har personliga investeringskriterium. Deras attityd gentemot olika investeringsmöjligheter 

baseras ofta utifrån om affärsängeln har några egna tidigare erfarenheter och kunskaper från 

branschen eller marknaden.  Forskarna konstaterar att en entreprenör bör vara tålmodig i sitt 

sökande av en passande affärsängel. Det är även viktigt att entreprenören anpassar sitt företag till 

vilken typ av finansiär som söks (Mason & Stark, 2004, s. 242-243). Vidare beskriver författarna 

att entreprenören bör vara medveten om att affärsänglar är mindre intresserade av finansiell 

information jämfört med banker men lägger däremot stort fokus på företagets tillväxtpotential och 

vad den potentiella avkastningen kan bli. Affärsänglarna lägger också större vikt på frågor rörande 

personliga relationer med entreprenören och kan även välja att investera i olika företag som ett 

intresse eller för att de upplever att det är roligt. 

Med dessa studier i åtanke, kan vi konstatera att affärsänglar värdesätter att entreprenören är villiga 

att anstränga sig för att en potentiell relation mellan parterna ska inledas.  Det finns också en 

uppfattning om att entreprenörer inte är tillräckligt förberedda för att lyckas attrahera 

kapitaltillskott från en affärsängel vilket är ett ytterligare argument till att vi finner det intressant 

att förstå hur entreprenören förhåller sig till affärsängelns investeringskriterier i sina förberedelser. 
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Avslutningsvis har ett företags kapitalbehov och affärsänglars investeringskriterier varit en 

beskrivning av relationens förstadie, vår yttre cirkel i modellen ovan (se figur 1). Dessa två 

variabler kan föranleda att en relation mellan entreprenör och affärsängel inleds vilket leder oss 

vidare till att belysa våra relationspåverkande variabler i den inre cirkeln i modellen ovan (se figur 

1). Eftersom asymmetrisk information är en grundläggande teori som beskriver hur 

tillgängligheten av information påverkar individers beteende i en relation väljer vi att inleda med 

denna teori för att ge läsaren en förutsättning att förstå kommande variabler. 

3.4 Asymmetrisk information 
Akerlof (1970, s. 489) diskuterade i sin nobelprisvinnande artikel problematiken angående 

asymmetrisk information i det klassiska exemplet om den begagnade bilmarknaden. Författaren 

beskriver en situation där två parter ska ingå i en transaktion, dock har ena parten tillgång till 

information gällande transaktionens detaljer som andra parten inte har. Detta beskriver ett 

informationsgap där ena parten är mer informerad i förhållande till den andra parten, vilket innebär 

att det finns asymmetrisk information i relationen parterna emellan. Generellt diskuteras det två 

olika former av asymmetrisk information, dold information och dolda åtgärder. 

Dold information innebär att ena parten i en relation innehar relevant information som den andra 

parten inte har tillgång till vilket i sin tur kan leder till att den ena parten skaffar sig ett 

informationsövertag som kan nyttjas till sin fördel på den andres bekostnad. (Akerlof, 1970, 492-

493). Amit, Brander och Zott (1998, s. 443) genomförde en studie som undersökte 

informationsasymmetrins koppling till den formella riskkapitalmarknaden. De beskriver ett 

scenario som förklarar dold informations betydelse i en relation mellan entreprenör och 

investerare. Vidare exemplifierar de att en entreprenör som utvecklar en produkt, har en bättre 

uppfattning om huruvida produkten verkligen kommer att fungera jämfört med den potentiella 

investeraren. Problematiken uppkommer i situationer där entreprenören har incitament till att 

använda den dolda informationen för sin egen vinning på den andra partens bekostnad. Exempelvis 

kan en entreprenör som är i behov av ett kapitaltillskott välja att ge den tilltänkta investeraren en 

felaktig bild av informationen som endast entreprenören har tillgång till för att på så sätt förbättra 

sina chanser till finansiering, vilket ofta benämns som adverse selection (Amit et al., 1998, s. 443). 

Utifrån vårt problem och syfte är dold information relevant med tanke på att det kan finnas 

information som är av vikt för att kunna fatta strategiska beslut men som endast är tillgänglig för 

entreprenören. Detta kan innebära att det kan uppstå problem ifall entreprenören väljer att använda 

denna information på ett sätt som missgynnar investeraren. 

 Dolda åtgärder är den andra formen av asymmetrisk information och denna innebär att ena parten 

inte har insyn eller möjlighet till att övervaka den andra partens agerande i en relation. Detta 

betyder att en av parterna kan vidta åtgärder som den andra inte har vetskap av även om agerandet 

påverkar båda (Amit et al., 1998, s. 443). För relationen mellan entreprenören och affärsängeln, 

betyder det att affärsängeln inte kan försäkra sig om varken att entreprenören fattar logiska beslut 

som är i linje med båda parternas mål och visioner rörande företaget eller använder det investerade 

kapitalet till att skapa värde för företaget. Dolda åtgärder kan därför leda till ett moral hazard 

beteende, vilket vi i fortsättningen kommer att benämna som skötselproblem. Detta innebär att det 

finns incitament för att utnyttja dolda åtgärder för eget intresse även om det är på den andra partens 

bekostnad. (Fama & Jensen, 1983, s. 304). 
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Amit et al. (1998, s. 444) förklarar att både adverse selection och skötselproblem kan uppkomma 

i alla investeringssituationer men att de är extra påtagliga för företag som befinner sig i tidiga 

skeden på grund av att företagen saknar tillgångar och historik som kan användas för att minimera 

riskerna av dessa två fenomen. Även om författarna diskuterar asymmetrisk information i en 

situation gällande formellt riskkapital, finner vi det applicerbart att använda oss av detta 

resonemang i vår studie som innefattar en relation mellan entreprenör och informell riskkapitalist. 

Detta eftersom vår relation är snarlik en relation mellan entreprenör och formell investerare i det 

avseendet att investeraren har tillfört externt ägarkapital i båda fallen. Det är viktigt att påpeka att 

även om det finns asymmetrisk information mellan entreprenören och investeraren, behöver det 

inte betyda att det finns incitament för entreprenören att utnyttja den. Enligt agentteorin är dessa 

incitament mer påtagliga när agentens och principalens målsättningar kolliderar samt i situationen 

när det råder olika uppfattningar om vilka strategiska beslut som gynnar företaget på bästa sätt. 

(Landström, 1992, s. 202). Vidare diskuterar vi nedan olika former av agentrisker. Dessa 

agentrisker bottnar sig i asymmetrisk information och hur rädslan för skötselproblem samt adverse 

selection i en relation mellan en agent och principal leder till ett oönskat beteende parterna emellan. 

3.5 Agentrisker 
Enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308) grundar sig agentteorin i en relation mellan en principal 

och en agent via ett kontrakt mellan parterna. Vidare innebär detta att principalen delegerar arbete 

och ansvar till agenten som utför dessa tjänster på dennes begäran. Denna relation är vanligt 

förekommande i små företag som erhållit externt riskkapital för att på så sätt få en effektiv styrning 

av organisationen (Van Osnabrugge, 2000, s. 93). Med vårt problem och syfte i åtanke är denna 

teori av betydelse i vår studie eftersom det existerar en agentrelation i samarbetet mellan 

entreprenören och affärsängeln. 

 Ovan nämnt så beskriver agentteorin relationen mellan två parter där principalen överlåter 

arbetsuppgifter till en annan part. Teorin utgår ifrån att både principalen och agenten är rationella 

individer som båda vill maximera nyttan av en ekonomisk situation, och detta innebär att agenten 

inte alltid kan förväntas att agera utefter principalens intressen. Det uppstår kostnader i samband 

med denna problematik som kallas agentkostnader. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) Denna teori 

går att applicera på relationen mellan entreprenör och affärsänglar. Änglar investerar i 

entreprenörers verksamheter vilket ger entreprenören tillgång till kapital. Som en följd av detta 

blir affärsängeln beroende av entreprenören genom att denne får förtroendet att förvalta det 

tillgängliga kapitalet för företaget bästa. Med andra ord har affärsängeln inte fullständig kontroll 

över vad investeringen används till och måste därför försäkra sig om att de beslut som 

entreprenören fattar överensstämmer med ängelns intressen vilket genererar de så kallade 

agentkostnaderna. 

Dessa agentkostnader påverkas av de parametrar som ingår i kontraktet mellan principalen och 

agenten och storleken av agentkostnaderna är kopplat till hur utförligt kontrakt som existerar och 

hur mycket som lagen tillåter parterna att kontraktera om (Jensen & Meckling, 1976, s. 357). Enligt 

Fama & Jensen (1983, s. 304) uppstår det agentproblem på grund av de kostnader som uppstår i 

samband med att strukturera avtal gällande övervakning och garantier mellan agenten och 

principalen. Författarna förklarar att kostnaderna av att utforma fullständiga avtal och applicera 

dem kan överskugga fördelarna med avtalen. Van Osnabrugge (2000, s. 94) konstaterar att det är 

relativt enkelt att inkludera ett företags konkreta tillgångar i ett avtal mellan agent och principal 

men däremot är det svårt att utforma avtal som eliminerar den asymmetriska informationen 

parterna emellan. Detta kan leda till att principalen och agentens målsättningar inte går att 
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kombinera till ett gemensamt utförande som både parterna finner acceptabelt samt att det kan 

uppstå konflikter rörande hur respektive part förhåller sig till risktagande.  

 Van Osnabrugge (2000, s. 95) förklarar att det finns olika tillvägagångssätt för hur en entreprenör 

och en investerare kan förhålla sig till de agentproblem som tidigare nämnts. Ett av dessa bygger 

på den klassiska agentteorin och innefattar att avtal mellan entreprenör och investerare ska vara 

utförligt formulerat för att minimera entreprenörens möjligheter att agera opportunistiskt. Oftast 

genomförs en grundlig företagsbesiktning för att underlätta utformningen av dessa kontrakt. (Van 

Osnabrugge, 2000, s. 95) För att investeraren ska försäkra sig om att entreprenören följer avtalet 

väljer denne att övervaka entreprenörens beteende men det är svårt att förhindra samtliga 

agentproblem genom detta. Det finns risk för att skötselproblem uppstår trots avtalen och för att 

förhindra en sådan situation skapar principalen incitament för entreprenören att agera utefter 

investerarens intressen med hjälp av belöningssystem som är baserade på hur företaget presterar. 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Landström, 1992, s. 203) 

 Van Osnabrugge (2000, s. 108) genomförde en studie som undersökte hur formella riskkapitalister 

samt affärsänglar förhåller sig till riskminimering. Författarens konstaterar att affärsänglars 

beteende avviker från den klassiska agentteorins utgångspunkt. De använder sig istället av de 

ofullständiga avtalens utgångspunkt som innebär att investeraren ägnar sig åt riskminimering av 

opportunistiskt beteende efter att investering ägt rum (Van Osnabrugge, 2000, s. 108). Det 

ofullständiga avtalets utgångspunkt antar att utförliga avtal är kostsamma i sitt utformade och 

därför utgår investeraren från att avtalet aldrig kommer bli fullständigt. Detta förflyttar fokus till 

att efterkonstruera avtalets ramar efter att investeringen har skett. Vidare betyder detta att 

principalen tar en aktiv roll i företag som befinner sig i uppstartsfasen för att kunna minimera 

agentproblemen. (Van Osnabrugge, 2000, s. 98) Utifrån vårt problem finner vi det intressant att 

studera hur entreprenören upplever den aktiva roll som affärsänglar ofta erhåller. 

 Eftersom att affärsänglar är karaktäristiska med att använda mer informella metoder och ingå i en 

mer personlig relation med entreprenören, valde Kelly & Hay (2003, s. 288) att genomföra en 

studie som fokuserade på hur affärsänglars kontrakt med entreprenörer var utformade och vad 

affärsänglar ansåg var viktigt att inkludera i kontrakten. Författarnas resultat styrkte Van 

Osnabrugges (2000, s. 108) slutsats som beskrev affärsänglar som mer benägna att utgå från det 

ofullständiga avtalets tillvägagångssätt och att kontraktets utformning var ett sätt att tydliggöra 

förväntningar, roller och ansvarsområden i relationen till entreprenören (Kelly & Hay, 2003, s. 

309). Vidare påvisade författarna att det fanns ett antal områden som kontraktet skulle täcka, dessa 

var att kontraktet skulle innehålla olika restriktioner som skyddade ängelns ägarandel i företaget, 

men även affärsängelns godkännande gällande exempelvis budgetar och strategiska planer som 

företaget skulle förfölja. 

 Hittills har vi utifrån agentteorin definierat entreprenören som agenten och investeraren som 

principalen. Men detta behöver inte alltid vara fallet, studier har även genomförts där 

entreprenören befunnit sig i rollen som principal och blivit utsatt för agentproblem. Gifford (1997, 

s. 460) genomförde en studie som undersökte situationen där entreprenören var principalen i 

relationen med ett formellt riskkapitalbolag. Studien ämnade att undersöka om de formella 

riskkapitalisterna agerade utefter entreprenörens intresse i rollen som övervakare och rådgivare. 

Författaren konstaterade att de formella investerarna inte agerade utefter entreprenörens intresse 

eftersom det uppstår extra kostnader i förhållande med ökad övervakning. Investerarna valde att 

dra sig undan från sina skyldigheter att övervaka entreprenörens beteende för att istället fokusera 

på aktiviteter som inte genererade intäkter till entreprenörens företag (Gifford, 1997, s. 475). 
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Situationen skulle kunna vara följande i den relation vi ämnar att förstå. Entreprenörer föredrar 

ofta informellt riskkapital eftersom investeraren bidrar med mervärde i form av exempelvis 

rådgivning och övervakning. Eftersom entreprenören då har förväntningar att en affärsängel ska 

inta en aktiv roll i företaget, blir principal-agent relationen omvänd i denna situation. Affärsängeln 

har nu rollen som agent på grund av att den förväntas utföra rådgivning samt övervaka 

verksamheten. Det är viktigt att påpeka denna problematik eftersom parterna är inblandade i en 

yrkesmässig relation där både entreprenören och affärsängeln har olika ansvarsområden och 

förväntningar på sig.  Det är inte endast affärsängeln som är utsatt av riskerna för opportunistiskt 

beteende utan även entreprenören.  

Slutligen har agentteorin kritiserats på grund av de antaganden som teorin är uppbyggd av. Enligt 

Landström (1992, s. 218) är dessa antaganden anledningen till att teorin är svår att applicera till 

relationen mellan entreprenör och affärsängel. Författaren belyser att entreprenörer och 

affärsänglar inte endast motiveras av att erhålla maximal ekonomisk avkastning, vilket är ett av de 

grundläggande antagandena i agentteorin. Vidare förklarar Landström (1992, s. 219) att 

asymmetrisk information som antas existera i relationen mellan agent och principal inte är av lika 

stor relevans i förhållandet mellan entreprenör och investerare eftersom deras personliga relation 

kan leda till en minskning av den asymmetriska informationen. Trots denna kritik har den ändå 

använts för att beskriva situationen mellan entreprenör och affärsängel, däremot har teorin 

utvecklats och forskare har undersökt kritiken som Landström riktade mot agentteorin. Van 

Osnabrugge modifierade agentteorin till affärsänglars specifika situation och det ofullständiga 

avtalets utgångspunkt samtidigt som Kelly & Hay (2003, s. 309) utgick ifrån agentteorin när de 

konstaterade att affärsänglar använde kontrakt i huvudsyfte att klargöra roller och ansvarsområden 

i relationen mellan entreprenör och affärsängel. 

Utifrån vårt problem och syfte är teorin ändå relevant eftersom den kan förklara hur opportunistiskt 

beteende kan uppstå i relationen. Som tidigare nämnt har vi diskuterat hur skötselproblem och 

adverse selection beteenden kan uppkomma ifall parterna i relationen har olika målsättningar för 

hur företaget skall ledas. Jehn och Bendersky (2003, s. 189) belyser även att olika målsättningar 

eller skilda åsikter mellan två samarbetande parter även kan leda till att det uppstår konflikter i 

relationen. Beroende på detta samt att agentteorin beskriver hur spända relationer mellan agent och 

principal kan leda till problem kommer vi fortsätta med att beskriva olika konflikter samt hur dessa 

inverkar på relationen mellan entreprenör och investerare. 

3.6 Konflikter 
Jehn (1995, s. 258) beskriver att två stycken typer konflikter ofta uppkommer i en relation, 

sakkonflikter och relationskonflikter. Den så kallade sakkonflikten innebär att det existerar delade 

meningar bland parterna om vilken aktivitet som bör genomföras samt dess prioritering (Jehn & 

Mannix, 2001, 238). Detta kan exempelvis innebära meningsskiljaktigheter om procedurer, 

policys och fördelning av resurser (De Dreu & Weingart, 2003, s. 741). Relationskonflikten 

uppstår på grund av personliga spänningar mellan individerna och denna spänning kan exempelvis 

orsakas av att individerna har olika värderingar, normer eller skilda personligheter (Jehn, 1994, s. 

224; De Wit, Greer, and Jehn, 2012, s. 360) Brettel, Mauer och Appelhoff (2013, s. 178) förklarar 

att i en relation mellan entreprenör och investerare sprids det ofta missnöje mellan parterna på 

grund av relationskonflikter.   

Forskare som studerar konflikter har gett relationen mellan entreprenör och investerare mer 

uppmärksamhet eftersom denna relation kan härledas till individer i en arbetsgrupp som oftast 
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arbetar utefter gemensamma mål för att kunna maximera företagets värde (Collewaert, 2012, s. 

756). För att vidare koppla det till relationen mellan affäränglar och entreprenörer förklarar 

Yitshaki (2008, s. 282) att de bägge parterna är beroende av varandra eftersom de har en 

överenskommelse att använda sig av affärsängelns humana, sociala och finansiella kapital för att 

uppnå potentiella finansiella vinster. Vidare konstaterar Yitshaki (2008, s. 282) i sin studie att 

konflikter nästan är oundvikliga i dessa relationer. 

Vid diskussion om konflikter är den generella bilden att relationskonflikter har en negativ påverkan 

på gruppens prestation, vilket exempelvis Higashide och Birley (2002) visar i sin studie. Enligt De 

Dreu (2006, s. 102) hämnar relationskonflikter prestationen eftersom det slösas resurser på att lösa 

problem som inte rör aktiviteter samt att gemensam problemlösningen minskar. Det råder skilda 

uppfattningar bland forskare om sakkonflikter bidrar med positiva effekter för en grupps prestation 

(Brettel et al., 2013, s. 178). Exempelvis visar De Dreu och Wiengarts (2003) studie att 

sakkonflikter ger negativa effekter för en grupps prestation medan en studie gjorde av De Wit et 

al. (2012) visar på att sakkonflikter tillför positiva effekter för prestationen under vissa 

förhållanden. Informationsdelningen ökar på grund av att sakkonflikterna föranleder en ökning i 

parternas granskning av sakrelaterad information vilket höjer flödet av information (De Dreu & 

Wiengart, 2003, s. 742). 

Brettel et al. (2013) genomförde en studie som studerade hur olika konflikter i en relation mellan 

entreprenör och investerare påverkar entreprenörens uppfattningar rörande det värde som en 

formell investerare tillför. Studien påvisar att relationskonflikter skadar entreprenörens upplevda 

värde medan sakkonflikter är fördelaktiga för det upplevda värdet. Författarna konstaterar att 

sakkonflikter är mer fördelaktigt i relationen när relationskonflikterna är frånvarande eftersom som 

de hämnar fördelarna som skapas av sakkonflikter mellan entreprenör och investerare. (Brettel et 

al., 2013, s. 188, 190) Jehn och Bendersky (2003, s. 213) förklarar att sakkonflikter kan leda till 

ökad informationsdelning, kritisk utvärdering av skilda åsikter samt ett ökat fokus för uppgiften 

om konflikterna uppstår vid rätt tidpunkt och i samband med att relationskonflikterna nätt och 

jämnt är befintliga i relationen. Vidare visar Brettel et als. (2013, s. 190) studie att entreprenörens 

upplevda värde fungerar som en faktor för att kunna förutsäga prestation och eftersom 

relationskonflikter hämnar det upplevda värdet, hämnas även företagets prestation. Slutligen 

rekommenderas det att parterna i en relation mellan entreprenör och investerare bör uppmuntra 

sakkonflikter men undvika relationskonflikter eftersom relationskonflikterna hämnar fördelarna 

med sakkonflikter när de uppstår samtidigt. Detta är extra viktigt för innovativa företag som 

befinner sig i tidiga skeden på grund av att konsekvenserna blir förstärkta, vilket innebär större 

positiv koppling mellan sakkonflikter och upplevt värde och mer negativ koppling mellan 

relationskonflikter och upplevt värde. (Brettel et al., 2013, s. 191)       

Hittills har vi diskuterat risker och olika konflikter som kan uppstå i en relation mellan entreprenör 

och affärsängel, däremot har vi inte i någon större utsträckning förklarat hur dessa risker och 

konflikter kan motverkas och förebyggas från att realiseras. I detta avseende har förtroende och 

tillit vuxit fram till en inverkande faktor på relationen eftersom affärsänglar är mer benägna att 

ingå i en mer nära och personlig relation med entreprenören, vilket vi beskriver nedan.  

3.7 Förtroende och tillit 
Fairchild (2011, s. 362) genomförde en studie utifrån entreprenörens perspektiv som ämnade att 

bland annat undersöka huruvida entreprenörer påverkas av relationsartade aspekter som 
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exempelvis förtroende och hur detta spelar in på entreprenörers syn på formellt och informellt 

riskkapital som en finansieringskälla. Författaren påvisar att både ekonomiska och relationella 

faktorer är av relevans i entreprenörens val av riskkapital. Formellt riskkapital bidrar oftast med 

mer värdeskapande aktiviteter som gynnar företagets utveckling än informellt riskkapital, dock 

föredrar entreprenören att välja en affärsängel eftersom det kan innebära en relation uppbyggd av 

empati och förtroende vilket i sin tur kan generera relationella vinster (Fairchild, 2011, s. 371). 

Förtroende och tillit i relationen till investeraren framstår som en viktig faktor för entreprenören i 

valet av riskkapital. Utifrån vårt problem och syfte är det därför relevant att fördjupa sig i teorin 

angående förtroende och hur det upplevs av entreprenören. 

3.7.1 Rättvisa 
Som vi tidigare nämnt genererar principal-agent förhållandet risker som exempelvis 

skötselproblem och adverse selection. Teorin rörande rättvisa procedurer är ett verktyg som 

förklarar hur beslutsfattare utvärderar dessa risker. Denna teori beskriver att parternas bemötande 

av begränsad kontroll kommer att påverkas av hur rättvis beslutsprocessen är. (Sapienza, 

Korsgaard, Goulet & Hoogendam, 2000, s. 338-339) Wright och Robbie (1998, s. 548-549) 

beskriver att teorin bidrar med beteendemässiga standarder som förklarar relationer som bygger 

på utbyte mellan parterna och där ena parten inte har direkt kontroll över beslut som fattas. I dessa 

relationer reagerar individen som har mindre kontroll mer positivt och lägger inte lika stor vikt vid 

beslutets följder om denne upplever att beslutsprocessen är rättvis. Vidare skriver författarna att 

teorin går att koppla till relationen mellan entreprenör och investerare eftersom investeraren har 

indirekt involvering i företagets verksamhet. Det är entreprenören som styr hur kapitalet används, 

utvecklar strategierna för att uppnå investerarens önskade avkastning samt ger information om 

verksamheten till investeraren vilket försätter investeraren i en position som gör det svårt att ha 

direkt kontroll över företagets beslut. 

Wright och Robbie (1998, s. 548) beskriver att rättvisa procedurer också kan ha stort inflytande i 

utvecklingen av tillit och engagemang i en relation mellan entreprenör och investerare. Genom att 

utveckla relationen kan osäkerhet och behov av kostsam övervakning minskas eftersom det inte 

längre är samma behov av formella processer för att kontrollera en relation präglad av utbyte 

mellan parterna. Detta kan ses i form av punktligheten gällande entreprenörens kontinuerliga 

feedback och blir informationen försenad kan investeraren uppleva att det bryter mot deras 

kontrakt vilket kan leda till att investerarens tillit till entreprenören minskas. 

Sapienza och Korsgaard (1996, s. 547) belyser i sin studie att de attityder och beteenden som är 

viktiga för att uppnå en effektiv relation är beroende av hur entreprenörer och investerare förhåller 

sig till rättvisa procedurer. Författarna studerade två aspekter av beslutsprocessen som är av hög 

relevans i denna relation och vidare påverkar uppfattning av rättvisa procedurer, kontinuerlig 

feedback och investerarens inflytande i företagets beslutsfattande. Entreprenörens 

tillhandahållande av kontinuerlig feedback innebär att investeraren får tillgång till information som 

gör det möjligt att vara uppdaterad gällande företagets utveckling. Med hjälp av att dela denna 

information kan entreprenören ge intryck av öppenhet och ärlighet. Däremot handlar inflytandet 

om hur individer kan påverka utkomsten av ett beslut som de själva är berörda av (Sapienza & 

Korsgaard, 1996, s. 548). Leung och Li (1990, s. 619) konstaterade i sin studie att individer är mer 

benägna att kontrollera procedurerna som leder fram till beslutet i situationer där individen inte 

har direkt kontroll över besluten. Inflytande är en sätt för individen att skydda sina egna intressen 

och om inflytandet är lågt, blir procedurerna mer kritiska för att kunna uppnå detta. Vidare 
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påvisade studien av Sapienza och Korsgaard (1996, s. 568-569) att inflytande endast påverkade 

investerarens tillit till entreprenören, men att feedback har en större påverkan på tillit i situationer 

där investeraren har litet inflytande i beslutsfattandet.  

Enligt Sapienza och Korsgaard (1996, s. 570) är kontinuerlig feedback relaterat med en positiv 

relation mellan entreprenör och investerare. Resultatet indikerade att desto mer entreprenören 

delade med sig information, desto mer undvek investeraren att använda sig av övervakning och 

valde istället i dessa situationer förlita sig på att entreprenören var ärlig och stöttade därmed 

entreprenörens beslut. Sapienza et al. (2000, s. 343) beskriver att i en relation som präglas av att 

båda parterna handlar rättvist och ärligt, ökar sannolikheten för att nå fördelaktiga lösningar i 

situationer när det inträffar meningsskiljaktigheter gällande företagets verksamhet. En 

regelbunden och öppen kommunikation mellan entreprenör och investerare är ett verktyg för att 

skapa effektiva kunskapsutbyten, vilket i sin tur kan leda till relationella vinster för de bägge 

parterna (De Clercq & Sapienza, 2001, s. 121). 

3.7.2 Relationella vinster 
Relationella vinster kan definieras som en vinst över det normala som genereras i en relation 

mellan två parter och som inte kan skapas utan de två parternas specifika bidrag och medverkan 

(Dyer & Singh, 1998, s. 662). De Clercq & Sapienza (2001, s. 109) valde att studera hur 

relationella vinster skapas och beskriver att dessa vinster uppkommer ifrån relation-specific 

investment och kunskapsutbyte mellan parterna. Relation-specific investments betyder att ett 

företag i en allians genomför en investering som skapar möjligheter för en unik kombination av 

båda parternas tillgångar. Kunskapsutbytet kan förklaras som ett regelbundet förekommande 

mönster där två parter eller företag interagerar med varandra för att förflytta, kombinera och skapa 

specialiserad kunskap (Dyer & Singh, 1998, s. 665). I relationen mellan entreprenör och 

affärsängel innebär detta att affärsängeln investerar pengar och bidrar med övervakning och råd 

samtidigt som en entreprenör bidrar med en affärsidé och en plan för att kapitalisera affärsidén, 

samt att det förekommer ett effektivt kunskapsutbyte där parterna delar med sig av sina 

kompetenser och utnyttjar dessa för att utveckla företaget. 

De Clercq & Sapienza (2001, s.109) menar även att effektiviteten av relation-specific investments 

och kunskapsutbytet påverkas positivt av effektiv företagsledning som är baserat på förtroende 

mellan parterna. Därför är det av intresse att inkludera förtroendeaspekten i vår studie eftersom 

den enligt De Clercq & Sapienza har en direkt påverkan på samarbetet mellan parterna. Bammens 

& Collewaert (2012) studerade med hjälp av en kvantitativ metod entreprenörer och affärsänglar 

och hur deras förtroende och tillit till varandra påverkade informationsutbytet mellan parterna samt 

företagets utveckling. Författarna utgick ifrån data insamlad i Belgien samt Kalifornien och 

fokuserade på hur personen agerade, det vill säga om han handlade rättvist, konsekvent, hade 

integritet, höll sina löften & levde upp till förväntningar och hur dessa aspekter inverkade på 

relationen mellan entreprenör och affärsängel (Bammens & Collewaert, 2012, s. 4). Författarna 

konstaterar att förtroendet mellan entreprenör och affärsängel är viktigt för att skapa en öppen 

kommunikation mellan parterna och huruvida affärsängeln upplever entreprenören som 

förtroendeingivande är viktigt när affärsängeln sedan utvärderar investeringen för att fatta beslut 

rörande ytterligare investeringar i företaget (Bammens & Collewaert, 2012, s. 21). 

Vidare konstaterade Kelly & Hay (2003, s. 306) att en fungerande och positiv relation mellan 

entreprenör och affärsängel var kritiskt för att den initiala investeringen ska äga rum. Dock kan en 
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relation byggd på stort förtroende mellan parterna leda till negativa effekter på företagets 

utveckling och detta grundar sig i att parterna i relationen är mer intresserade av att behålla den 

andra partens förtroende och därför tar beslut som inte är optimala för företagets tillväxt utan 

istället fattar beslut som bibehåller den positiva relation som existerar parterna emellan (Bammens 

& Collewaert, 2012, s. 21). Shepherd och Zacharakis (2001, s. 146) förklarar att förtroende i en 

situation mellan två parter kan vara både positivt och negativt, och att det krävs en balans för att 

förtroende ska verka positivt i relationen. De förklarar att det optimala förtroendet i en relation kan 

beskrivas som en halvcirkel där alltför mycket samt för lite förtroende kan hindra företagets 

utveckling. Samtidigt som den optimala förtroendenivån skiljer sig mellan olika entreprenörer och 

investerare (Shepherd & Zacharakis, 2001, s. 140).  

Herold (2010) genomförde en studie där han påvisade hur ömtålig relationen mellan en principal 

och agent är. Författaren belyste detta när han studerade hur principalen signalerade förtroende till 

agenten. Dessa signaler kunde ske i form av kontrakt och belöningssystem som var ett sätt att styra 

agentens arbete i situationer som var svåra att inkludera i det ingående kontraktet parterna emellan, 

efter att relationen hade inletts. Samtidigt antyder dessa styrningsmedel att principalen inte litar på 

agenten eftersom principalen anser att det finns ett behov för att införa dem (Herold, 2010, s. 180). 

Herold konstaterar att införandet av kontrakt och belöningssystem kan innebära en motsatt effekt 

än vad som var önskat och att detta härstammar från psykologiska förklaringar (Herold, 2010, s. 

188). Eftersom signalen antyder att principalen inte litar på agenten, uppfattar agenten signalen 

som en aggressiv handling vilket kan påverka relationen och agentens prestation negativt. 

Författaren förklarar att om agenten upplever förtroende som en grundläggande förutsättning för 

en lyckad relation, kan en signal som antyder saknad av tillit förhindra framtida relationella vinster. 

Van Osnabrugge (2000, s. 108) konstaterade att affärsänglar är mer benägna att använda sig av 

ofullständiga avtal, viket gör det relevant att studera hur entreprenören upplever dessa signaler 

efter samarbetet inletts eftersom det påverkar relationen. Vidare beskriver Shepherd och 

Zacharakis (2001, s. 136) att signalering av engagemang i relation mellan entreprenör och 

affärsängel kan påverka förtroendet positivt givet att ena parten agerar konsekvent. 

Sammanfattningsvis framstår det som att förtroende och tillit är en viktig förutsättning som kan 

underlätta för att uppnå en fungerande relation och ett effektivt samarbete. Med detta som 

bakgrund kommer vi vidare att diskutera huruvida affärsänglars delaktighet i företag påverkar hur 

entreprenören upplever relationen gentemot affärsängeln. 

3.8 Värdeskapande aktiviteter 
Tidigare forskning har visat att affärsänglar ofta är involverade i företag de investerar i (Macht, 

2011, s. 267). Bland annat har Tashiro (1999, s. 269) konstaterat att affärsänglarna främsta form 

av involvering i ett företag är att vara en del av företagets styrelse och att tillgodose entreprenören 

med rådgivning vid behov. Enligt Politis (2008, s. 130) tillför affärsänglar främst värde i det 

investerade företaget genom att etablera en effektiv, förtroendeingivande och yrkesmässig relation 

med ledningen. Affärsänglar tenderar att ha ett nära samarbete med sitt portföljföretag för att på 

så sätt kunna främja och skydda sina egna intressen (Politis, 2008, s. 128). Ardichvili, Cardozo, 

Tune och Reinach (2002, s. 59) påvisar att affärsänglar bidrar med de typer av värdeskapande 

aktiviteter som förväntas ge ökad avkastning och minskad risk i företaget. Enligt Large och 

Muegge (2008, s. 23) innebär en affärsängels värdeskapande att positiva bidrag från denne 

genererar positiva resultat för företaget. 

Saetre (2003, s. 83) förklarar att det både finns passiva och aktiva investerare. En passiv investerare 

bidrar endast med kapital till sitt portföljföretag medan investerare som intar en aktiv roll i 
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företaget bidrar med kompetens utöver det investerade kapitalet. Detta kan exempelvis vara att 

investeraren är delaktig i ett företags strategiska beslut rörande verksamheten (Saetre, 2003, s. 85). 

Investerare som bidrar med kompetent kapital innehar oftast vissa specifika egenskaper. Dessa 

egenskaper kan vara att personen är välutbildad, innehar tidigare erfarenhet av att grunda och driva 

egna företag, erfarenhet av ledarskap, och tidigare erfarenhet som investerare. Vidare beskriver 

författaren att investerare kan bidra med relevant kapital vilket innebär att investeraren förutom 

tidigare nämnda egenskaper och erfarenheter även skapar värde genom att tillföra relevanta 

kontakter och erfarenheter från den aktuella branschen. Entreprenörer värdesätter en investerare 

som tillför kompetent kapital jämfört med en investerare som endast bidrar med finansiellt kapital. 

(Saetre, 2003, s. 83) Det är något som Saetre (2003, s 83) påvisar i sin studie men visar även att 

entreprenörer upplever relevant kapital som ovärderligt. Om en investerare däremot saknar 

relevant branscherfarenhet och endast innehar limiterad erfarenhet av företagande, kan 

entreprenörer uppfatta investerarna som begränsade i sin expertis och på så sätt ge ett negativt 

intryck (Fried & Hisrich, 1995, s. 106).  

De Clercq och Fried (2005, s. 286) utarbetade ett ramverk (se Appendix 1) som beskriver hur 

värdeskapande kan leda till en positiv utveckling av portföljföretaget. Författarnas ramverk 

behandlar samarbetet mellan ett formellt riskkapitalbolag och dess porföljföretag medan vi har vi 

gjort en anpassning av hur detta ramverk kan se ut mellan entreprenör och affärsängel (se Figur 

2). Vi har valt att exkludera faktorn “kommunikation inom det formella riskkapitalbolaget” från 

det ursprungliga ramverket, vilket författarna menar kan ha en inverkan på hur kvalitén av de 

värdeskapande aktiviteterna blir. Detta eftersom vi ämnar att studera entreprenörer som har erhållit 

finansiellt stöd från en affärsängel, vilket oftast innebär att affärsängeln arbetar ensam och har inte 

möjligheten att kommunicera med sina kollegor för att öka sin sina färdigheter vilket ofta formella 

riskkapitalister har. Vidare när vi beskriver ramverket kommer vi att använda oss av författarnas 

teori men även här göra en anpassning till samarbetet mellan entreprenör och affärsängel. Pilarna 

i modellen representerar ett samband mellan faktorerna. 

  

 

Figur 2. Tolkning av De Clercq och Frieds (2005, s. 286) ramverk. 
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Enligt De Clercq och Fried (2005, s. 286) är värdeskapande ett resultat av tre faktorer; vilken 

kvalité de värdeskapande aktiviteterna håller, antal värdeskapande aktiviteter och hur villig 

entreprenören är att acceptera investerarens rådgivning. Författarna menar att kvalitén av 

affärsängelns värdeskapande aktiviteter är kritisk, vilket exempelvis kan vara hur bra affärsängeln 

är på att rekrytera nya personer till portföljföretagets ledning eller att affärsängeln har ett 

respekterat rykte inom branschen. Vidare menar de att antalet värdeskapande aktiviteter spelar en 

viktig roll. Detta kan baseras på hur mycket tid affärsängeln är villig att spendera på exempelvis 

rekrytering av ny personal och hur många kontakter ängeln tillför till företaget. Slutligen måste 

entreprenören vara villig att acceptera affärsängelns råd för värdeskapandet ska vara möjligt. 

Däremot påverkas de värdeskapande aktiviteternas kvalité av kommunikation mellan entreprenör 

och affärsängel. Kommunikationen höjer kvalitén eftersom den skapar möjligheter för båda 

parterna att lära sig nya färdigheter av varandra. En affärsängels engagemang är av betydelse för 

antal värdeskapande aktiviteter och en entreprenörs öppenhet gentemot ängelns råd. De Clercq och 

Fried (2005, s. 287) beskriver engagemanget som investerarens benägenhet att anstränga sig 

ytterligare utöver det som är överenskommet i kontraktet parterna emellan. Detta antyder att 

investeraren är villig att bidra med fler värdeskapande aktiviteter. Vidare kan också engagemang 

öka entreprenörens mottaglighet av investerarens råd. Om affärsängeln engagerar sig mer i 

portföljföretaget kan det resultera i att entreprenören i större utsträckning accepterar affärsängels 

värdeskapande aktiviteter. De Clercq och Fried (2005, s. 293) påvisar i sin studie att både 

kommunikation och engagemang har en betydande inverkan i en investerares värdeskapande i 

portföljföretaget, vilket i sin tur kan leda till att företagets utveckling påverkas. 

Machts (2011) genomförde en studie som förklarar hur en Vd kan influera en affärsängels 

involvering i företaget efter att investeringen har skett. Vd:n är den person i företaget som bland 

annat fattar de strategiska besluten och entreprenören ses inte alltid som Vd:n i det företag som 

denne har grundat (Macht, 2011, s. 272). Men eftersom vi ämnar att studera företag i sådd- och 

uppstartsfasen är denna studie relevant i vårt fall på grund av att företag i dessa faser oftast 

kännetecknas av att grundaren (entreprenören) själv är den strategiska beslutsfattaren (Vecchio, 

2003, s. 315). Studien konstaterar att Vd:n i sin roll som strategisk beslutsfattare måste vara 

mottaglig av en affärsängels involvering i företaget för att ängeln ska ha möjlighet att generera 

värde till verksamheten (Macht, 2011, s. 284). De Clercq och Fried (2005, s. 284) beskriver att 

entreprenören är mer mottaglig av en affärsängelns involvering i företaget om denne kan bidra på 

flera olika sätt vilket inkluderar en tät kommunikation mellan investeraren och entreprenören.  

3.9 Sammanfattning av teoretisk referensram  
För att tydliggöra vad Du som läsare ska ta med dig till nästkommande avsnitt ämnar vi ge en kort 

sammanfattning av det teoretiska kapitlet. Vår teoretiska referensram behandlar den relation som 

finns mellan entreprenören och en affärsängel, där syftet är att påvisa hur entreprenören upplever 

denna. Vi har skapat en egen modell baserat på de teoretiska områden som berörts i studien (se 

Figur 3). Modellen visar hur vi tror att våra valda teoretiska områden förhåller sig till varandra i 

relationen mellan entreprenören och affärsängeln vilket även påvisar teoriernas relevans för 

studien. 
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Figur 3. Teoretisk koppling till studiens problem 

    

Förklaringar av 

förkortningar 

  

AI Asymmetrisk information 

AR Agentrisker 

F Förtroende 

K Konflikter 

VA Värdeskapande aktiviteter 

  

Tabell 1. Förklaringar av förkortningar 

Ovanstående modell förklarar sambandet mellan våra olika teoridelar och hur dessa påverkar 

relationen. Efter att studerat de relevanta teoriområdena har vi tolkat dessa för att kunna göra en 

analys angående hur entreprenören upplever relationen till affärsängeln. Den övergripande cirkeln 

beskriver relationen mellan entreprenören och affärsängeln, samtidigt som de små cirklarna är 

olika beståndsdelar som påverkar relationen. Vi har valt att använda oss av förkortningar i 

modellen för att lättare tydliggöra teoriområdena baserat på modellens begränsade utrymme. 
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Förkortningarna av modellens teoriområden synliggörs ovan i tabell 1. Pilarna mellan de olika 

teoriområdena beskriver sambandet dem emellan. Om det mellan två teoriområden finns en pil 

som inte går åt båda hållen så betyder det att ena teorin påverkar den andra. Däremot om pilen 

mellan två områden pekar mot båda teorierna så betyder detta att teorierna påverkar varandra och 

är beroende av hur förhållandet uppfattas utefter de olika teorierna. Storleken av cirklarna som 

beskriver teoriområdena har inte någon inverkan på hur mycket teorierna förklarar relationen. I 

denna modell visar vi hur våra teorier påverkar varandra och att detta sker i relationen för att sedan 

resultera i en effekt. Däremot konstaterar vi inte i vilken utsträckning teorierna påverkar varandra 

och relationen, detta hoppas vi att vår empiriska undersökning kan ge insyn i. 
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4 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis beskriver vi i detta kapitel valet av undersökningsmetod, urvalsprocessen samt 

utformningen av vår intervjuguide. Detta följs upp med en beskrivning av genomförandet av våra 

intervjuer och kritiska förhållningsätt gentemot dessa intervjuer. Slutligen presenteras hur vi gick 

tillväga för att bearbeta materialet och hur det presenteras i nästkommande kapitel.    

4.1 Forskningsmetodik 
Syftet med intervjuer som en undersökningsmetod är att få tillgång till data som inte är observerbar 

genom att ta del av andra människors upplevelser (Patton, 1990, s. 278). Eftersom att vårt problem 

förklarar att vi vill studera entreprenörers upplevelser är det därför naturligt att använda sig av 

intervjuer för att få tillgång till dessa upplevelser och känslor. Att använda intervjuer innebär att 

forskarna får tillgång till djupgående, detaljerad information som baseras på respondenternas 

åsikter och idéer samtidigt som de får utveckla sina tankegångar rörande de upplevelser som de 

anser vara av mest vikt (Denscombe, 1998, s. 267). 

Widerberg (2002, s. 65-66) belyser vikten av att forskarna skall reflektera över vad som ämnas 

studera och vad problematiseringen indikerar, eftersom detta avgör vad som blir ett lämpligt 

tillvägagångsätt för att forskarna skall få tillgång till ett empiriskt material som kan användas för 

svara på problemet. Detta förklarar för oss att vårt problem är lämpligt för att använda intervjuer 

som tillvägagångsätt. Vårt problem förklarar att vi ska skapa en förståelse för entreprenörens 

upplevelser av affärsänglar och intervjuer tillåter entreprenörerna att fritt utveckla sina erfarenheter 

och ge sin syn på relationen utan vår inblandning. Att använda sig av en intervjumetod förklarar 

därmed entreprenörernas upplevelser med minimal inblandning från forskarna till skillnad från om 

vi hade använt oss från deltagande observationer. Denscombe (2009, s. 271-272) förklarar att 

sådana observationer kan vara passande för att förstå kulturer och de processer som skall studeras. 

Dock förklarar författaren att sådana observationer är beroende på vem som genomför 

observationerna och att två olika forskares observationer därför blir olika. Om vi applicerat en 

observationsmetod hade detta resulterat i att vår empiriska data hade visat våra upplevelser av 

relationen till affärsängeln och inte entreprenörens. Däremot hade det tillåtit oss att få en insyn i 

respondentens specifika situation och därmed kunna få tillgång till underliggande och påverkande 

information som kan förklara relationens kontext som entreprenören omedvetet inte delar med sig 

av under intervjun. Utifrån detta hade det därför varit lämpligt att genomföra en kombination av 

deltagande observationer samt intervjuer, men med hänsyn till studiens omfattning och 

tidsbegränsningar, samt att entreprenörerna varit geografisk utspridda över stora delar av landet, 

har sådana observationer inte varit möjliga. Detta har föranlett att vi enbart använt oss av intervjuer 

som datainsamlingsinstrument. 

Kvalitativa intervjuer är präglade av att vara antingen ostrukturerade alternativt semi-strukturerade 

intervjuer där en intervjuguide används som ett instrument för att styra intervjun. Den 

ostrukturerade intervjun innebär att intervjuaren ställer få öppna frågor där respondenten tillåts 

utveckla sina tankegångar utan intervjuarens styrande vilket leder till intervjun mer liknar ett 

vanligt samtal. (Bryman & Bell, 2005, s. 362-363). Vi har valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervju med en intervjuguide eftersom att det är ett sätt för forskaren att försäkra 

sig om att datainsamlingen innehåller lämplig information gällande studiens syfte samtidigt som 

den ger forskaren flexibiliteten att fördjupa sig i varje respondents särskilda detaljer (Ritchie, 

Lewis, McNaughton Nicholls & Ormston, 2014, s. 149). 
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4.1.1 Respondenturval 
Eftersom vi ämnar att studera hur entreprenören upplever relationen gentemot affärsängeln har vi 

valt att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av ett strategiskt urval eftersom vi vill skapa en 

djupare förståelse inom ämnesområdet vi valt. Enligt Halvorsen (1992, s. 102) är detta en vanligt 

förekommande form av urval när kvalitativa studier genomförs. Patton (1990, s. 169) förklarar att 

kvalitativa studier fokuserar på djupgående intervjuer med ett litet urval i förhållande till 

kvantitativa undersökningar för att på så sätt kunna förklara ett fenomen mer djupgående. 

Författaren menar att forskarna som ska genomföra intervjuerna ska vara selektiva i sin 

urvalsprocess för att hitta respondenter med den relevanta informationen rörande det fenomen som 

ämnas undersökas. Även Denscombe (2009, s. 251) belyser att intervjubaserade undersökningar 

innebär ett medvetet urval där respondenterna har något speciellt att bidra med, exempelvis att de 

har en unik inblick i studiens undersökningsämne. Utifrån vårt problem och syfte innebär detta att 

vi har behövt identifiera entreprenörer som har fått finansiellt stöd från affärsänglar, vårt syfte har 

därför exkluderat de entreprenörer som misslyckats med att erhålla finansiering från affärsänglar. 

Eftersom att vi studerar de entreprenörer som erhållit finansiellt stöd från affärsänglar och inte 

relationen med externa finansiärer i allmänhet, blir vårt strategiska urval ett homogent urval. Detta 

betyder att forskaren med hjälp av kriterier identifierar lämpliga respondenter som har liknande 

erfarenheter och bakgrund för att kunna analysera en speciell målgrupp mer djupgående (Patton, 

1990, s. 173). Förutom att det har krävts att entreprenören hade erhållit finansiellt stöd från en 

affärsängel i form av privat kapital, har andra kriterier också använts för att försäkra oss om att 

respondenterna är lämpliga för vår studie. 

Dessa kriterier innebar att entreprenörens företag inte hade uppnått break-even och varit 

självförsörjande vid tillfället då de erhöll det finansiella stödet samt att entreprenören själv var 

grundaren av företaget. Att företaget inte hade uppnått break even är ett kriterium som ämnat att 

säkerställa att företaget befann sig i sådd- eller uppstartsfasen vid investeringens tidpunkt då 

studiens problem och syften bottnar sig i den problematiska finansieringssituation som företag i 

sådd- och uppstartsfasen möter. Vidare valde vi att inkludera att entreprenören skulle vara 

grundaren för att bekräfta att entreprenören var involverad i företaget när det sökte ytterligare 

kapital för att säkerställa att entreprenören besatt egna upplevelser av hur det var att söka efter 

ytterligare kapital samt att denne var den strategiska beslutsfattaren. I de fall som entreprenören 

inte nådde upp till dessa kriterier diskvalificerades denne som en möjlig respondent i vår studie. 

Våra kriterier som var baserade på studiens syfte var ämnade att försäkra att intervjuerna skulle 

resultera i utförliga diskussioner om entreprenörens upplevelser, dock innebar kriterierna att 

många entreprenörer inte kunde inkluderas i vår studie vilket föranledde att vi endast erhöll åtta 

intervjuer. Däremot resulterade våra urvalskriterier i att vi erhöll både långa och utvecklade 

intervjuer med respondenterna vilket också kan ge oss mer djupgående data vilket stämmer 

överens med studiens syfte. 

4.1.2 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden är uppbyggd för att förse intervjuaren och respondenten med förutbestämda ämnen 

och områden som intervjun kommer att ta upp, detta resulterar i att den information respondenten 

ger är kopplad till de olika ämnena vilket är lämpligt för att säkerställa att alla respondenter svarar 

på liknande frågor (Patton, 1990, s. 283). 
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Vidare är en intervjuguide ett lämpligt instrument i vår studie för att den gör datainsamlingen mer 

lättolkad och strukturerad samt att den ger möjligheter till följdfrågor som kan ge mer djupgående 

svar (Patton, 1990, s. 288).  Vi har med hjälp av vår teoretiska referensram identifierat ett antal 

olika områden som intervjuguiden kommer utgå ifrån. Dessa är företagets och entreprenörens 

bakgrund, finansieringsprocessen, asymmetrisk information och agentrisker, konflikter, 

förtroende, värdeskapande samt relationen (Appendix 2). Anledningen till att vi har valt att 

inkludera entreprenörernas bakgrund som en inledande del i vår intervjuguide är för att det är ett 

lämpligt sätt för forskaren att samla in värdefull bakgrundsinformation om respondenterna, 

respondenterna får möjlighet att börja med ett välbekant område samt att ge dem möjligheten att 

finna sig till rätta och slappna av (Denscombe, 2009, s. 256). 

Det finns dock risker med att använda en intervjuguide som ett mätinstrument. I en intervjuguide 

kan viktiga ämnen och områden omedvetet utlämnas av forskarna samtidigt som frågornas 

formuleringar kan påverka svaren som försvårar för senare jämförelser (Patton, 2002, s. 288). Med 

detta i åtanke har vi valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide, eftersom en alltför 

strukturerad guide kan försvåra informationsutbytet mellan respondent och intervjuare vilket kan 

resultera i missuppfattningar (Ryen & Thorell, 2004, s. 44).  

4.1.3 Genomförande av intervjuer 
Under intervjuernas gång har vi förhållit oss till Denscombes (2009, s. 257) argument om att känna 

av eventuella svar från respondenterna som kan speglas av att individen precis har varit med om 

en händelse, samt att en händelse kommer att ske inom en snar framtid och därmed kan påverka 

dem. Detta är av vikt i vår studie eftersom vi har ett mindre antal respondenter vilket gör att 

helhetsresultatet av studien påverkas i större utsträckning av individernas enskilda händelser.     

Vi spelade in samtliga intervjuer för att få en så fullständig dokumentation som möjligt av intervjun 

vilket var en förutsättning för att kunna transkribera på bästa sätt. Trost (2010, s. 74) påpekar att 

detta kan vara ett lämpligt verktyg för att forskarna sedan skall kunna återgå och ta del av kontexten 

och den sinnesstämning som respondenten befann sig i. Vidare menar författaren att detta tillåter 

forskaren att fokusera på respondentens svar och följa upp dessa med lämpliga följdfrågor istället 

för att lägga fokus på att föra anteckningar under intervjun. Denscombe (2009, s. 259) förklarar att 

respondenterna kan uppleva sig hämmade av inspelningsprocessen till en början och för att 

undvika detta var vi noga med att respondenterna gav sitt samtyckte för att vi spelade in 

intervjuerna. Vidare förklarade författaren att Ljudupptagningar inte genererar någon större 

störning i intervjumomentet om de används på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt, och därmed 

valde vi att genomföra intervjuerna på detta sätt. 

Vi träffade två av respondenterna personligen och resterande respondenter intervjuades via telefon 

på grund av det geografiska avståndet och spridningen mellan respondenterna. Trost (2010, s. 42) 

menar att telefonintervjuer ofta är standardiserade och därför inte lämpliga för att få tillgång till 

mer djupgående frågor och svar. Dock förklarar Denscombe (2009, s. 30) att detta antagande nu 

ifrågasätts bland forskare om att intervjuer som sker ansikte mot ansikte genererar bättre och mer 

kvalitativ data. Vidare beskriver författaren att fördelarna med att använda sig av telefonintervjuer 

jämfört med intervjuer ansikte mot ansikte är att de är billigare, snabbare samt att människor är 

ansedda att vara lika ärliga över telefon som de är ansikte mot ansikte. Kritiken mot 

telefonintervjuer är något som vi har förhållit oss till och på grund av denna har vi valt att vara två 

som genomför intervjun där en intervjuare leder intervjun samtidigt som den andra är beredd att 



34 
 

ställa ytterligare följdfrågor utifall intervjuledaren förbiser något som kan vara av intresse. Dock 

förklarar Trost (2010, s. 67) att mer än en intervjuare kan få respondenten att känna sig underlägsen 

i fall den ensam ställer upp på att bli intervjuad. Detta har vi tagit hänsyn till i och med att vi har 

haft en intervjuare som leder intervjun samtidigt som den andra är mer tillbakadragen och endast 

ställer följdfrågor som denne märkt att intervjuledaren förbisett. 

Ett sätt för att få respondenterna att känna sig trygga i sina uttalanden är att upplysa om 

respondenternas anonymitet i studien (Trost, 2010, s. 61, 64) Därför förtydligade vi detta i det 

informationsmejl som vi skickade ut till respondenterna innan intervjuerna.  Detta mejl förklarade 

studiens syfte och vad som skulle undersökas, samt att entreprenörens anonymitet skulle behållas 

intakt och att inget i vår rapport skulle kunna identifiera entreprenörerna eller deras bolag vilket vi 

även påpekade under intervjun innan de inledande frågorna startades.  Intervjuernas längd 

varierade mellan intervjuerna och sträckte sig från 38 minuter till 93 minuter (se Tabell 2).  Detta 

berodde på att vissa av respondenterna hade mer erfarenhet av affärsänglar och hade flertalet 

affärsänglar som var involverade i företaget vilket ledde till att dessa entreprenörer därmed hade 

mer utvecklade upplevelser och scenarios att dela med sig av, jämfört med de som bara hade 

erfarenhet av en eller två affärsänglar. 

 

Respondent Typ av intervju Intervjusituation Intervjulängd 

Ent .f 1 Telefonintervju Ostört över telefon 57 min 

Ent .f 2 Telefonintervju Ostört över telefon 61 min 

Ent .f 3 Telefonintervju Ostört över telefon 47 min 

Ent .f 4 Personlig intervju Café 62 min 

 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer 

 

  

Respondent Typ av intervju Intervjusituation Intervjulängd 

Ent .e 5 Telefonintervju Ostört över telefon 62 min 

Ent .e 6 Personlig intervju Konferensrum 93 min 

Ent .e 7 Telefonintervju Ostört över telefon 97 min 

Ent .e 8 Telefonintervju Ostört över telefon 38 min 

Grupp 2: Entreprenörer som endast startat ett företag 

Grupp 1: Entreprenörer som startat fler än ett företag 
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4.1.4 Kritik mot intervjuer 
Thurén (2005, s. 200-201) förklarar att forskaren måste vara uppmärksam ifall källan har anledning 

till att förvränga fakta på något sätt och belyser att människor omedvetet kan vara partiska i sin 

beskrivning av en situation på grund av deras subjektiva syn på situationen. För att minska dessa 

risker har vi som tidigare nämnt påpekat att deras medverkan i denna studie är anonym. Detta har 

vi gjort i syfte att få respondenterna bekväma, samt inse att deras uttalanden inte kommer skada 

deras faktiska relation till affärsängeln. Vi har även förhållit oss till att respondenterna såväl 

omedvetet som medvetet kan förvränga sina upplevelser beroende på att de inte vill utsätta sig för 

onödiga risker genom att de medverkar i denna studie. Detta resulterade i att en tilltänkt respondent 

diskvalificerades från vår studie eftersom entreprenören vid första kontakten medgav att denne 

inte skulle dela med sig av upplevelser som inte gynnade dennes företag trots att vi belyste 

entreprenörens anonymitet i studien. Utifrån detta gjorde vi en bedömning av att inte intervjua 

personen i fråga eftersom vi inte ville äventyra studiens integritet och därmed övriga respondenters 

svar. Ett ytterligare exempel på att vi har förhållit oss kritiska till de intervjuer som vi genomfört 

är att vi valde att exkludera två genomförda intervjuer från vår empiriska presentation. Vi 

genomförde därmed totalt tio intervjuer men under de två exkluderade intervjuerna framgick det 

att respondenterna av olika anledningar hade missuppfattat våra investeringskriterier. En av 

respondenterna upplevde att han hade erhållit finansiellt stöd från en grupp av affärsänglar men 

utefter vår bedömning var detta i själva verket ett formellt riskkapitalbolag och därför valde vi att 

inte inkludera intervjun i vår studie. Den andra respondenten uppfyllde inte vårt kriterium om att 

respondenten skulle vara grundare till företaget. Denne respondent var en extern Vd och kunde 

bara diskutera ämnet utefter sina egna generella spekulationer. 

Vidare är det även av vikt att återigen belysa att studien har genomförts utifrån entreprenörens 

perspektiv, och därmed är deras upplevelser i fokus. Utifrån detta perspektiv har vi förhållit oss 

kritiska till de svar där entreprenörerna spekulerat utifrån affärsängelns upplevelser. I dessa fall är 

det viktigt att påpeka att svaren ändå är entreprenörernas uppfattningar av vad de tror att 

affärsänglarna upplever, och därmed är det viktigt att redogöra för att vi har genomfört enskilda 

bedömningar för att utvärdera om det är lämpligt att inkludera sådant material i vår studie. 

4.1.5 Presentation av empiriskt material och databearbetning 
För att vi skulle kunna ta tillvara på respondenternas svar samt kunna återgå och reflektera över 

entreprenörernas upplevelser valde vi att spela in intervjuerna. Dock förklarar Trost (2010, s. 74) 

att detta innebär att mycket tid behövs spenderas på att bearbeta intervjun och återgå till vissa svar 

som respondenten ger. Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem för att kunna 

utnyttja den avsatta tiden med respondenterna till fullo eftersom vi inte visste när vi skulle få 

tillgång till dem igen för att ställa följdfrågor på eventuella oklarheter. Vi ansåg det vara viktigare 

att maximera det empiriska materialet från varje enskild respondent även om det skulle innebära 

mer tid i efterhand för att transkribera intervjuerna. 

I kvalitativa studier blir ofta det empiriska resultatet omfattande och heterogent, vilket leder till att 

resultatet ofta inte är lämpligt att presenteras i samma form som data samlades in, istället bör delar 

av materialet väljas bort, och data bör presenteras i en logisk följd (Nylén, 2005, 9). Detta har varit 

viktigt i vår studie, eftersom att vi har ställt öppna frågor angående respondenternas upplevelser 

har detta inneburit att de fått resonera fritt angående det relevanta ämnet. Detta ledde till att 

respondenten även beskrev generella upplevelser och tankegångar angående relationen som vidrör 

andra områden. Nylén (2010, s. 74) förklarar att forskare kan använda en metod för att presentera 
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sitt empiriska material likt ett pussel. Detta inbegriper att olika respondenters åsikter sammanställs 

för att resultera i att en rik mångfald inom en specifik kontext skapas, vilket används för att belysa 

den komplexa natur som respondenten ställs inför. Detta sker med hjälp av att forskaren använder 

fragment ur respondenternas berättelser och samlar dessa i en gemensam kontext för att tydliggöra 

de olika uppfattningar som respondenterna har inom ett specifikt ämne. Författaren förklarar att 

genomföra den empiriska presentationen enligt detta förhållningssätt innebär att forskaren tar en 

aktiv roll och den empiriska framställningen blir en produkt av forskarens tolkande. 

Enligt Patton (1990,s. 376) kan det vara lämpligt för studier som använder sig av semistrukturerade 

intervjuer i form av intervjuguider att utgå ifrån intervjuguidens olika ämnen för att presentera det 

empiriska materialet, samtidigt som forskaren bör vara medveten om att svaren i intervjun 

angående ett specifikt ämne kan i vissa fall besvaras i andra delar av intervjun på grund av de 

öppna frågornas natur. Utifrån detta har vi valt att dela in vår empiriska presentation i fyra stycken 

huvudkategorier som innefattar entreprenörens förberedelser för att erhålla ytterligare kapital, 

risker och kontroll, förtroende samt värdeskapande. Inom dessa kategorier har vi samlat 

respondenternas uttalanden och upplevelser för att ge läsaren en sammanställd bild av hur de olika 

entreprenörerna upplever en viss situation. Med hjälp av att anteckna i transkriberingen av vad det 

empiriska materialet senare kan användas till, kan forskaren få en uppfattning av vilka mönster 

som existerar mellan respondenterna för att underlätta den empiriska kategoriseringen (Patton 

1990, s. 381). Denna metod använde vi för att revidera de områdena som vår intervjuguide tog upp 

för att kunna urskilja mer lämpliga kategorier att utforma vår empiriska sektion utefter. Detta ledde 

även till att vi kunde urskilja två respondentgrupper i form av entreprenörer som endast startat ett 

företag samt entreprenörer som startat flera företag. 

Vår analys utgår ifrån den empiriska framställningen och baserat på denna har vi identifierat teman 

som vi strukturerat upp vår analys utefter. Dessa teman innefattar förtroende, konflikter, 

värdeskapande samt risker och övervakning. Utifrån vår empiriska presentation har dessa teman 

nu reviderats, eftersom vi separerat konflikter, risker och kontroll samt att förberedelser inte längre 

är ett eget tema.  Denscombe (2009, s. 374) menar att i kvalitativa studier kan forskaren analysera 

med hjälp av att tolka det empiriska materialet utefter de mönster och samband denne ser för att 

sedan kunna dra slutsatser. Med detta i åtanke kommer vi att analysera varje tema som vi har 

fastslagit via en speciell struktur. Först analyserade vi på individnivå entreprenörernas upplevelser 

och gjorde tolkningar av vad likheterna och skillnaderna kunder bero på. Detta följdes upp med att 

grupperna ställdes mot varandra för att urskilja huruvida det fanns några kopplingar som kunde 

vara relaterade till entreprenörens erfarenhet av att driva företaget. Avslutningsvis avstämdes och 

kopplades dessa samband och mönster mot redan existerande teori inom ämnet för att urskilja 

huruvida nya upptäckter hade uppkommit. 
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5 Resultat 
Detta kapitel innefattar en presentation av våra respondenters svar från intervjuerna.  Syftet med 

detta kapitel är att ge Dig som läsare en förståelse av entreprenörernas egna upplevelser och 

tankar kring relationens förberedelser, kontroll och risker, förtroende och slutligen 

värdeskapande.  

5.1 Entreprenörer som har startat fler än ett företag. 
De respondenter i vår studie som har startat fler än ett företag har olika bakgrunder vad det gäller 

utbildning. Tre av respondenterna har startat tre företag inklusive det nuvarande och den sista 

respondenten i denna grupp har startat fyra företag inklusive det nuvarande. Vidare har tre av 

respondenterna startat sitt första företag efter att under en längre period arbetat inom andra 

organisationer medan en av respondenterna redan hade startat sitt första företag innan avklarade 

gymnasiestudier.  

5.1.1 Förberedelser 
När vi bad respondenterna beskriva hur de hade upplevt situationen då de sökte efter ytterligare 

kapital beskriver Entf2 och Entf4 att de upplever det som en tidskrävande process. Detta är även 

något som Entf3 hade upplevt i ett av sina tidigare bolag medan i fallet med dennes nuvarande 

företag var det ett stort intresse redan från början eftersom många investerare var nyfikna på det 

nya bolaget tack vare att denne hade startat framgångsrika bolag tidigare. Däremot förklarar Entf4 

att “det tog väldigt lång tid för mig, trots att jag hade ett bra renommé och bakgrund”.    

Entf1 upplever situationen som väldigt lärorikt för sin egen del. Processen är nyttig eftersom 

entreprenören får lära sig att skapa ett intresse kring bolaget och stannar även upp och reflekterar 

över sin egen verksamhet. Respondenten sammanfattar situationen som “bara positiv skulle jag 

säga, jag har träffat ju träffat många olika och allt har ju varit ett lärande i de olika mötena”.  

När vi kommer in på diskussionen om entreprenörerna hade några egna krav på den externa 

finansiären för att de skulle vara villiga att inleda ett samarbete med denne uttrycker två av 

respondenterna att det handlar om en personkemi dem emellan samt att de vill känna ett förtroende 

till den externa finansiären. Entf1 förklarar att “det är A och O, att inte ta in någon som man inte 

kan känna sig trygg med och inte gillar” och Entf3 beskriver att denne tackade nej till ett 

erbjudande från en investerare eftersom denne kände att det dels inte skulle bli roligt att jobba 

tillsammans med investeraren och dels för att investeraren hade en konstig attityd. Vidare förklarar 

Entf3 att “jag tog in en annan ängel istället, som är mer på samma plan som oss andra och inte 

försöker sätta sig på oss”. Däremot hade entreprenören i tidigare projekt inte haft några krav vilket 

lett till samarbete med investerare som denne kunde klarat sig bättre utan.   

Entf2 beskriver att det är viktigt att fortfarande kunna behålla kontrollen över sitt bolag och hade 

tackat nej till anbud som innebär en stor summa pengar men samtidigt hade inneburit en mindre 

ägarandel för entreprenören. Detta är även något som Entf1 påpekar att “jag vill ju kunna påverka 

mitt eget bolag, det är för mig A och O. Att aldrig lämna bort mer än vad jag, att det fortfarande 

är jag som bestämmer.” Entt2 förklarar att det även var viktigt att få in kompetens i företaget 

eftersom denne är ung och har mycket att lära om exempelvis att driva bolag och uppbyggnad av 

organisationen.   
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Entf3 förklarar att “det är svårt för ett startups att inte ta emot pengar” och “oftast kan man inte 

välja så mycket utan man får vara glad för att någon stoppar in pengar”. Däremot om det är 

möjligt att välja investerare anser entreprenören att det är bra om det går att finna en investerare 

som har erfarenhet av den bransch man verkar inom och ett användbart kontaktnät. Detta 

resonemang är även något som Entf4 nämner och menar att “jag har inte ställt några särskilda 

krav, men det är klart. När det väl blev en kö, då är det klart att man valde aktivt vilka man ville 

ha” 

Entreprenörerna i denna grupp är överens om att det är viktigt att ge en fullständig och 

genomarbetad bild av företaget som ett sätt för att kunna påverka affärsängeln att investera i 

företaget. Entf1 menar att man inte ska försöka måla upp en annan bild av hur det ser ut och Entf2 

förklarar att det handlar om att “göra allt för att underbygga caset för att få dem att tro på det”. 

Vidare menar entreprenören att det kan vara användbart att exempelvis ge en affärsplan eller ett 

prospekt till den investerare som entreprenören försöker sälja in sitt bolag till.   Entreprenören 

utvecklar och förklarar att en affärsplan framförallt är ett bra sätt för en själv att tydliggöra och 

arbeta fram sina planer. Den kan vara ett potentiellt sätt att kommunicera till andra men det behöver 

inte vara det enda. Vidare förklarar Entf3 att “det är som att vinna guld i SM, man sa inte tro att 

man kan göra det på något enkelt sätt utan man får göra alla saker man kan komma på”. 

Gemensamt för Entf1, Entf2 och Entf4 är att de belyser vikten av ärlighet och förtroende i processen 

av att påverka affärsängeln. Entf1 förklarar att det är viktigt att vara ärlig för att skapa förtroende 

och får medhåll av Entf4 som menar att det är viktigt att vara ärlig och tydlig i sitt prospekt men 

tillägger även att man inte kan påverka folk som inte vill. Även Entf2 menar att “det handlar 

mycket om att bygga förtroende och ge en tilltro för de planer man har, så det finns en rimlighet i 

dem.” Därför har denne fokuserat väldigt mycket på att sätta en budget och få siffrorna rätt för att 

på sätt återspegla verkligheten på bästa möjliga sätt. 

När vi frågar om vad entreprenörerna upplever att affärsänglarna utgick utifrån när de utvärderade 

deras företag kommer framförallt ordet entreprenör upp. Entf3 menar att “det är en investering i 

mig som person egentligen och att man tror att jag gör bra grejer” samt att både Entf1 och Entf4 

förklarar att de tror att affärsänglarna har utgått från deras förmåga som entreprenör. Detta spår är 

även något som Entf2 är inne på och menar att “teamet, personerna bakom tror jag egentligen är 

viktigast, att de får förtroende för mig och gruppen”. Vidare förklarar entreprenören att det är bra 

att ha kontroll över bolagets ekonomi och att den är väl underbyggd eftersom det kan hjälpa att 

inge ytterligare förtroende. Entf1 hade också upplevt att affärsänglarna utgick ifrån att det fanns en 

hållbarhet och trovärdighet i affärsidén vilket denne fick medhåll av från Entf3 som upplever att 

vissa affärsänglar letar efter projekt som har en stark affärsidé och stor potential. 

Avslutningsvis anser Entf1 att en viktig aspekt för att erhålla stöd från affärsänglar är entreprenören 

själv och förklarar att “håller inte entreprenören, då spelar det ingen roll vad man har för 

affärsidé” och “det är ju mänskliga drag, det går ju inte att köpa för pengar”. Även Entf2 förklarar 

att denne tror att bolagets humankapital är viktigt för att erhålla stöd. Entf3 upplever att det som är 

viktigast för ett företag i denna process är att “någon av grundarna redan har upparbetade 

personliga relationer och förtroende hos affärsänglarna” men tillägger också att förtroendekapital 

är inget som entreprenören har första gången denne söker kapital.  Entreprenören förklarar vidare 

att detta kan lösas genom att en person som har dessa typer av relationer tas in i teamet eller krävs 

det mer jobb av entreprenören vilket resulterar i att det tar längre tid. Entf2 menar också att 
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situationen ändras om entreprenörer har haft tidigare samarbeten med investerare, då blir det 

“enklare att sälja in en Powerpoint och ta med sig finansiärer från början” i jämförelse med att 

göra det första gången då det istället är viktigt att bevisa sin förmåga som entreprenör. Både Entf2 

och Entf3 uttrycker vikten av bygga förtroende hos affärsänglarna för att lyckas attrahera kapital.
  

5.1.2 Kontroll och risker 
Tre av entreprenörerna belyser vikten av att behålla ägarmajoriteten när externa delägare tas in i 

bolaget för att fortfarande kunna bestämma och kontrollera verksamheten. Entf3 förklarar att “så 

länge du har majoritet bestämmer du, men har du inte det så bestämmer du inte längre”. Entf2 

menar att det är viktigt att reflektera över frågor som “hur långt fram i tiden är man beredd att 

släppa majoriteten” och “är man beredd att släppa den överhuvudtaget”. Vidare förklarar Entf2 

också att så länge denne har ett stort förtroende för de externa delägarna och ser framför sig att ett 

långsiktigt samarbete kommer att fungera, upplever entreprenören inga problem med att ta in fler 

personer som delägare och avslutar med att “man har ju verkligen hoppat i säng med dom”.     

Entf4 förklarar att denne tidigare har varit skeptisk till att ta in externa delägare. Entreprenören har 

tackat nej till potentiella investerare i ett tidigare bolag eftersom det var uppenbart att investerarna 

inte förstod vad verksamheten innebar samtidigt som de ändå ville ställa höga krav och menar att 

“då är det ju klart att man drar öronen åt sig”. Denne förklarar vidare att “det är lätt att blanda 

ihop korten”, det vill säga att den externa delägaren kan vilja göra en fabrik av verksamheten och 

tjäna massa pengar medan företaget verkar inom en väldigt emotionell bransch där det 

förhållningssättet inte fungerar.  Däremot har entreprenör fått en väldigt positiv uppfattning av att 

ta in externa delägare under resans gång i sitt nuvarande bolag eftersom “det hittills har varit en 

smooth ride”. 

När vi frågar entreprenörerna om vilken kontroll affärsänglarna har över företagets strategiska 

beslut tror Entf3 att så länge grundaren har majoritet och driver bolaget, har denne en stor kontroll 

och då är det svårt för andra att sköta bolaget. Men när delägarna får majoritet är det istället de 

som bestämmer hur bolaget ska drivas och “då kan vad som helst hända”. Entf2 beskriver att 

denne fortfarande har kontrollen över sina strategiska beslut och menar mer att affärsänglarna 

påverkar besluten i form av diskussioner och samtal. Entf1 menar att de affärsänglar som har en 

plats i styrelsen har möjlighet att påverka företagets strategiska beslut men att de övriga 

affärsänglar i bolaget inte har möjligheten att påverka besluten i någon större utsträckning. Även 

Entf4 förklarar att kontrollen sker i form av styrelseposter. Vidare vid frågan om entreprenörerna 

upplever att affärsänglarnas kontroll påverkar dennes möjligheter att leda företaget förklarar Entf4 

att företaget utveckling hittills har flutit på oklanderligt och så länge det går i samma utveckling 

har “jag har nästan ett fritt mandat”. Entreprenören upplever att det inte påverkar möjligheterna 

att leda alls annat än positivt. Entf2 som tidigare förklarade att de har kontrollen över företagets 

beslut menar att affärsänglarnas inflytande via diskussioner och samtal har påverkat 

entreprenörens möjligheter till att leda företaget till det bättre tack vare affärsänglarnas stora 

erfarenhet. 

Entf1 förklarar att blir svårare att leda eftersom det ska vara gemensamma beslut i företaget och 

menar att “jag får liksom inte dra iväg hur som helst”. Entreprenören påpekar också att denne 

sköter det operativa ansvaret utan att affärsänglarna är delaktiga på denna nivå. Däremot beskriver 

Entf3 att denne upplevt att änglarna har “påverkat min möjlighet att driva bolaget i den riktning 
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jag tänkt mig” på grund av att denne lät dem arbeta i bolaget som anställda och sammanfattar det 

med att “det var i det fallet ett misstag”. 

När vi diskuterar hur affärsänglarna övervakar sin investering och hur entreprenörerna upplever 

det är det blandade svar. Entf1 förklarar att övervakningen sker i form av möten där de träffas och 

affärsänglarna vill ha en återkoppling av hur verksamheten fortlöper. Entreprenören beskriver sin 

upplevelse gällande övervakningen som att “de hänger inte över axeln och ska inte ha kontroll 

över varenda krona, så är det absolut inte”. Även Entf4 belyser att affärsänglarna inte ställer några 

speciella krav i sin övervakning förutom att de vill ha återkoppling om hur det går, framtidsplaner 

samt balans- och resultaträkning varje kvartal. Vidare förklarar entreprenören att övervakningen 

upplevs som “bara positivt faktiskt”. Entf4 upplever övervakningen som positivt eftersom denne 

ser det som ett sätt att få affärsänglarna att bli mer engagerade i verksamheten. 

Entf2 vill att delägarna ska vara så aktiva som möjligt och försöker engagera dem utefter deras 

kompetenser. Entreprenören menar att delägarna “vaktar sin investering” på olika sätt och 

exempelvis kan det ske genom involvering i styrelsen och eftersom denne vill att delägarna ska 

vara aktiva är övervakning ett sätt för dem att vara det. Entf3 menar att det huvudsakligen sker via 

deltagande i styrelsen och rapporter om företagets utveckling samt att även affärsänglarna brukar 

ha med affärsplanen som bilaga i det ingående aktieägaravtalet. Detta för att affärsänglarna kan 

använda affärsplanen för att utvärdera hur väl entreprenören har genomfört sin plan. Entreprenören 

upplever det som ett mer traditionellt tillvägagångsätt hos investerarna medan denne poängterar 

att det i nystartade företag oftast är viktigt med flexibilitet och möjligheten att ändra verksamhetens 

riktning.      

Två av entreprenörerna är överens om att en av riskerna i relationen mellan entreprenör och 

affärsängel är att de skapas motsägande uppfattningar om verksamhetens riktning. Entf2 menar att 

när parterna ser olika på saker kan den ena personen bli som en ”bromskloss” och Entf4 förklarar 

att det kan leda till konflikter. Entf2 belyser även en finansiell risk som kan uppstå om ”man sätter 

sig i en situation där man blir beroende av att få in kapital”, vilket innebär att de befintliga 

delägarna inte är villiga att skjuta till mer kapital samtidigt det inte är möjligt att få in kapital 

utifrån. 

Entf3 menar att risken kan vara affärsänglarna vill involvera sig för mycket på grund av att de 

upplever projektet som roligt och på så vis styr verksamheten i fel riktning. Entreprenören förklarar 

att affärsänglarna får sitta i styrelsen men inte ha en aktiv roll i bolaget och en rekommendation är 

att vara försiktig om affärsänglarna efterfrågar ett jobb i bolaget eftersom ”då har de snarare blivit 

medgrundare och då är det en annan sorts relation”.   

Entf1 är av åsikten att riskerna finns på ett relationellt plan. Entreprenören beskriver att olika åsikter 

rent relationsmässigt kan leda till jobbiga situationer. Dessa går förhoppningsvis att reda ut men 

annars får andra lösningar hittas som exempelvis att man ”köper ut dem” eller att man ”på något 

sätt inte har så mycket kontakt”. Vidare menar denne att man ”känner en viss typ av skuld” när 

parterna av olika skäl tycker olika och att inte verksamheten har den utveckling som hoppats. 

Entreprenören förtydligar: 

”Det är ju ändå så att man dragit in folk med sina privata pengar för det är ju det 

situationen handlar om, det är ju inte företag som går in. Det är ju deras privata pengar och att 

de har satsat fel, det kan man ju känna som känslomässigt jobbigt”  
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När vi diskuterar hur rollen som grundare påverkar relationen med affärsängel belyser tre av 

respondenterna att det är positivt för relationen. Entf1 upplever det som positivt eftersom 

affärsänglarna är väldigt engagerade och supportande baserat på att de tycker om vad 

entreprenören gör. Entf4 fortsätter i samma spår och menar att eftersom ”det är varumärket och 

jag som utgör bolagets värde så det är klart att jag har en del inflytande över sakfrågorna”. 

Entreprenören menar att utan denne blir det ingen verksamhet just nu eftersom entreprenören 

innehar all kunskap. Vidare tror Entf2 att rollen som grundare ger en mer personlig relation med 

affärsänglarna jämfört med en extern Vd och förklarar: 

”Det blir ju verkligen något som man startat från ingenting och man har ju starkare 

relation till bolaget, vilket jag också tror skapar ett större förtroende hos investerarna att man 

verkligen kommer göra allt för att lyckas.” 

Entf3 förklarar att i rollen som grundare är denne även en arbetande medlem i teamet och strävar 

efter att driva igenom den gemensamma visionen som finns medan affärsängeln till viss del kan 

upplevas som en extern part. Entreprenören belyser avståndet som kan skapas mellan en person 

som arbetar i verksamheten och en person som har investerat i den eftersom de kan ha olika fokus 

men att det är beroende på personerna i fråga. När vi utvecklar diskussionen och frågar hur rollen 

som grundare påverkar informationsutbytet mellan entreprenören och affärsängeln menar Entf3 att 

det inte påverkar i dennes fall eftersom entreprenören har lärt sig att ha det som en värdering. 

Denne sammanfattar det som: 

”Du måste vara transparent för det handlar om att bygga förtroende och ifall man 

försöker vara smart, sortera och hålla saker hemliga så raserar man förtroendet. Jag brukar säga 

att det dummaste man kan vara är att vara smart” 

Entf4 förklarar att denne delar en del detaljinformation med sin styrelse som inte de övriga 

delägarna blir löpande uppdaterade om men tillägger att det är normalt, ”alla delägare ska inte 

veta allt hela tiden”. Entreprenören utvecklar vidare att vissa av investerarna har flertalet 

investeringar och har inte tid med något annat än de rapporter som de efterfrågar. Entf4 förklarar 

också att det inte är någon mening att informera folk om exempelvis problem innan entreprenören 

vet exakt hur det kommer att arta sig eftersom det ofta skapar panik, stress och följdfrågor som är 

svåra att svara på innan all information är tillgänglig. 

Vidare är Entf1 av uppfattningen att informationen som förmedlas vidare påverkas eftersom 

entreprenören endast gör saker som denne själv kan stå för, ”jag är ju väldigt mycket produkterna, 

affärsidén och företaget så det är klart jag påverkar”. Däremot tror entreprenören att 

informationen påverkas av att denne är profil och varumärket och inte specifikt av rollen som 

grundare. Vid utveckling av frågan tror Entf1 att känslomässiga kopplingar till företaget kan 

påverka informationen som förmedlas men att detta blir påtagligt om det skulle uppstå jobbiga 

konfliktsituationer. 

Vid frågan om vilken inställning entreprenörerna har till meningsskiljaktigheter och konflikter 

kopplat till företagandet belyser tre av entreprenörerna att det handlar om att lösa konflikterna. 

Entf1 förklarar att ”det först och främst handlar väl alla konflikter om att lösa dem” och tror att 

inställningen hos entreprenören gör skillnad. Om entreprenören är för känslomässigt engagerad i 

sitt företag och har svårt att släppa företaget kan det också vara mer komplicerat att gå vidare. Entf1 

tillägger att erfarenheten av att ha startat flera bolag har gjort att denne är bättre på att separera det 

hela nu och står inte och faller med sitt bolag. Vidare är det något som denne får medhåll av Entf2 
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samt Entf4 som menar att meningsskiljaktigheter och konflikter är något som måste försöka lösas 

på ett fungerande sätt för samtliga inblandande parter. Entf2 utvecklar och förklarar att parterna 

ska arbeta med att förebygga meningsskiljaktigheter genom att vara tydlig och försöka lyfta upp 

potentiella problem så tidigt som möjligt.  

Både Entf3 och Entf4 förklarar att det alltid kommer att finnas underlag för konflikter i relationen 

parterna emellan. Entf3 menar ”att det får man räkna med om man är mer än en och det är man 

oftast” och att det beror på att grundarnas och investerarnas syften kan skilja sig åt. Entf4 har även 

uppfattningen att konflikter också är en del av det som för verksamheten framåt. Ent f4 belyser 

vidare att ”de som deltar mer, får mer inflytande och så är det” och upplever att detta kan skapa 

en potentiell konflikt. Entreprenören menar att om någon av delägarna kommer och säger att denne 

inte fick vara delaktig i bestämmandet om en viss aktivitet, då skulle svaret vara att det fick 

delägaren visst men var inte på plats.  

Det är endast en av entreprenörerna i denna grupp som kan beskriva en konflikt med en affärsängel 

som har grundat sig i meningsskiljaktigheter om företagets strategiska beslut. Entf3 förklarar att en 

affärsängel kan vilja göra en tidig exit som inte grundaren samtycker med vilket kan leda till att 

grundaren inte har möjlighet att driva företaget vidare och till och med rättsliga processer. Men 

entreprenören belyser också en positiv följd som kan föranledas av meningsskiljaktigheter. När 

personer som vill i samma riktning är oeniga kan det istället innebära att parterna verkligen går 

igenom saker och ting på djupet för att slipa verksamheten och samtidigt undvika en situation där 

samtliga stödjer varandra att leda verksamheten i samma riktning vilket gör att de går miste om att 

utvärdera situationen.  

Däremot när vi diskuterar konflikter som har uppstått på grund av personlig spänningar eller skilda 

personliga värderingar förklarar Entf1 att det kan vara fallet när en person tas in i företaget som 

har en familjerelation till affärsängeln vilket entreprenören menar kan bli en ”jättejobbig 

situation”. Entreprenören utvecklar och menar att det skapar en situation där affärsängeln sitter på 

två stolar, att vara affärsmässig och samtidigt vara privat känslomässigt, vilket kan bli jobbigt för 

affärsängeln som i slutändan kan leda till tråkigheter i relationen mellan entreprenör och 

affärsängel. Däremot är entreprenören av uppfattningen att dessa konflikter både kan leda till 

negativa och positiva följder. Denne menar att det kan bli känsligare parterna emellan i form av 

situationer som innebär tappat förtroende och för ”geggigt” mellan parterna, det vill säga att jobb 

och privat blandas ihop. Men det kan också vara positivt att se mjukare sidor hos varandra som 

parterna tidigare inte har vågat visa som i sin tur kan öka förståelsen för varandra. 

Däremot upplever Entf3 att det är svårt att lösa konflikter som bottnar sig i skilda värderingar och 

som i slutändan handlar om att parterna vill olika. Entreprenören förklarar vidare att det nästan är 

oundvikligt att parterna skiljs åt i en sådan situation. Vidare tillägger entreprenören att en generell 

fördel med konflikter kan vara att få stöd av en tredje part som entreprenören inte hade förväntat 

sig få av. Detta skapar förtroende för personerna i fråga vilket entreprenören bär med sig i 

framtiden. 

5.1.3 Förtroende 
När vi frågar entreprenörerna om vilken roll förtroende spelar i relationen med affärsängeln är 

samtliga överens om att förtroende är en viktig aspekt. Entf3 förklarar att ”det är allt, utan det går 

det inte att göra någonting överhuvudtaget” vilket även denne får medhåll av från Entf2 som menar 
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att förtroende är A och O och förklarar att ”det är ju otroligt viktigt, det är ju hela 

grundförutsättningen för att det ska kunna bli någonting”. 

Entf2 diskuterar vidare och förklarar att om förtroendet skulle vara förbrukat vid någon viss punkt 

har dennes svårt att se att det finns grunder till fortsatt samarbete och poängterar att förtroendet 

måste finnas med redan från början i relationen. Entf3 är inne på samma spår och utvecklar att det 

är av yttersta vikt att bygga tillit i början av relationen eftersom det är den tilliten som 

verksamheten sedan baseras på. 

Entf1 är av uppfattningen att förtroende och tillit alltid handlar om ärlighet oavsett situation. Denne 

menar att så länge ärligheten finns är det lättare att hantera situationer, även de jobbiga. 

Entreprenören uttrycker att ”jag tycker det är jätteläskigt med folk som man inte vet vad de tänker 

och tycker egentligen” och att en dold agenda kan skapa otrygghet. Denne tror inte det är någon 

skillnad mellan en vanlig relation och relationen mellan entreprenör och affärsängel. Entf3 

samtycker och menar att det ska vara brutal ärlighet och utvecklar att det till och med bör vara mer 

ärlighet än i det personliga livet.  Även Entf2 förklarar att det handlar om öppenhet och det måste 

gå att lita på att personen i fråga kommer ha ett gott agerande i en given situation. Entf4 fyller i 

och belyser vikten av att vara tydlig med vad man vill åstadkomma och inte inneha dolda agendor.  

Samtliga entreprenörer är eniga om att förtroende byggs upp mellan entreprenör och affärsängel 

genom öppenhet och ärlighet vilket inkluderar att inte dölja något för varandra. Entf2 förklarar att 

förtroendet byggs upp av att handla på rätt sätt och menar att det är oerhört viktigt att visa upp vad 

man har gjort eller vad man gör för att bevisa för den andra parten att entreprenören klarar av att 

utföra saker på ett bra sätt. Entf4 belyser vikten av att kunna erkänna sina fel och uttrycker ” då 

får man bita ihop och säga att jag gjorde fel” och är det förnuftiga människor på andra sidan blir 

det inga problem. Entf3 tillägger i diskussionen att det också handlar om att inte vara girig i 

förhandlingen av samarbetets villkor och menar att ett bra sätt är att börja med att förhandla åt 

motparten och förvänta att denne gör samma sak tillbaka för att på så vis kunna bygga förtroende 

hos varandra. 

När vi kommer till hur förtroendet för affärsängeln påverkas vid eventuella meningsskiljaktigheter 

återkommer Entf1 till sin uppfattning gällande ärlighet. Så länge denne upplever att personen i 

fråga är ärlig i det den säger sär det inte jobbigt och menar att meningsskiljaktigheter existerar i 

stort sett hela tiden, något annat vore konstigt. Entf4 är av uppfattningen att påverkan beror på hur 

meningsskiljaktigheten bemöts och menar att om det görs på ett bra sätt bör inte förtroendet 

påverkas eftersom det är viktigt att vara öppensinnad för att alla människor har olika åsikter. 

Däremot förklarar entreprenören att om folk beter sig illa, då kan förtroendet ”pajas”. Vidare 

förklarar Entf2 att denne kan uppleva det som känsligt ifall affärsängelns åsikter inte är förnuftiga, 

inte agerar med respekt vid framförandet av sina åsikter samt om affärsängeln agerar på eget bevåg 

utan att stämma av med entreprenören. Detta anser entreprenören givetvis skadar förtroendet för 

affärsängeln.  

Vid vidare diskussion om vad ett för svagt förtroende kan innebära för relationen och företaget 

nämner samtliga entreprenörer att ett för svagt förtroende missgynnar relationen parterna emellan 

samt företagets utveckling. Entf3 förklarar att folk exempelvis bevakar sina position och håller 

hemligheter vilket leder till att det kostar mycket pengar och kraft att informera och övertala 

misstänksamma investerare samt att entreprenören inte ägnar sig åt att arbeta framåt. Även Ent f4 

beskriver att svagt förtroende leder till en sämre driftsituation och mindre fokus som en följd av 

att parterna inte litar på varandra. Både Entf1 och Entf2 förklarar att för svagt förtroende innebär 
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att parterna inte får ut nyttan av varandra i relationen. Det kan leda till att parterna förbiser viktig 

information som ena parten skulle kunna bidra med samt att det inte sker ett tillräckligt utbyte av 

kompetens och erfarenheter som respektive part innehar. Entf2 utvecklar vidare och menar att svagt 

förtroende kan leda till ett dysfunktionellt samarbete om inte parterna väljer att avsluta samarbetet. 

Entreprenören beskriver att bristen på förtroende kan leda till finansiella problem i situationer där 

det behövs ytterligare kapital vilket gör att verksamheten behövs läggas ner. Entf1 beskriver att i 

situationer där det upplevs saknad av tillit för någon kan man känna ett visst förakt för personen. 

Det kan leda till att det som denne absolut skulle kunna tillföra till verksamheten istället förbises. 

Entreprenören nämner att det i sin tur kan leda till förödande konsekvenser för företaget på grund 

av att verksamheten leds in i fel aktiviteter som i slutändan både kostar tid och pengar. 

Däremot när det handlar om vad ett för starkt förtroende kan innebära för relationen och företaget 

har två av entreprenörerna åsikten att de har svårt att se att parterna kan få ett för starkt förtroende 

och Entf4 yttrar ”men ett för starkt förtroende, finns det verkligen ett sådant? Om det är ett ärligt 

förtroende så tror jag inte det finns något som heter för starkt förtroende”. Entf2 förklarar vidare 

att “ett väldigt stort förtroende är ju väldigt positivt, jag tror inte det är något man behöver akta 

sig för.” 

Dock nämner båda entreprenörerna att de kan se negativa följder med ett för starkt förtroende. 

Entf4 kan tänka sig att det kan finnas en situation ”där man förlitar sig för mycket på att jag ska 

lösa problemet och sedan vaknar en dag och inser att jag inte är Stålmannen”. Entf2 beskriver att 

det kan vara att parterna kommer till en punkt där de inte längre ifrågasätter varandra vad de gör 

och det uppstår någon slags blindhet för eventuella felbedömningar som i sin tur kan leda till 

felaktiga beslut och riktningsval för företaget. Detta är något som denne får medhåll av från Entf3 

som menar att ett för starkt förtroende kan leda till group think där samarbetets parter inte 

utvärderar strategier och planer ordentligt utan tror det kommer bli bra ändå. Däremot tillägger 

entreprenören att ett starkt förtroende inte behöver skötas på det sättet utan det kan ändå vara bra 

att diskutera saker oberoende av vilket förtroende parterna har för varandra för att kunna försäkra 

sig om att rätt beslut fattas. Entf1 är av uppfattningen att det starka förtroendet kan bli negativt 

laddat i situationer när denne har tillförlitat sig till den andra partens kompetens och erfarenhet och 

trott att den andra parten kan något bättre än entreprenören själv. Entreprenören belyser däremot 

att fallet sällan visat sig vara på det viset och då känt ”shit, jag har inte riktigt koll och så har man 

tappat greppet”.  Entf1 beskriver att denne i dessa fall har lett verksamheten i riktningar som inte 

borde gjorts och istället hamnat i situationer som både kostar tid och pengar. 

5.1.4 Värdeskapande aktiviteter 
Bland de fyra entreprenörerna i denna grupp är det endast Entf2 som har affärsänglar involverade 

i företaget som har branschspecifik erfarenhet. Entreprenören förklarar att denne även har 

affärsänglar som har erfarenhet av olika områden som exempelvis uppbyggnad av bolag, 

styrelsearbete, finansiering och sourcing vilket ger en blandat kompott av erfarenheter i bolaget. 

Denne menar att erfarenhet var en viktig del från början och var bidragande till att entreprenören 

valde de investerare som nu är delägare i företaget och upplever att den stora erfarenheten bland 

affärsänglarna i företaget är väldigt positivt. Entf1 belyser att affärsänglarna i dennes bolag har bra 

erfarenhet av affärsmannaskap och entreprenörskap men brist på branschspecifik erfarenhet. 

Entreprenören utvecklar vidare att avsaknaden av branschspecifik erfarenhet inte har påverkat 

samarbetet eftersom denne redan innan samarbetet inleddes inte hade några förväntningar på att 

det skulle vara på något annat vis. 
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Vidare förklarar Entf3 att bristen på branschspecifik erfarenhet bland affärsänglarna i dennes fall 

beror på att det är banbrytande idéer som innebär att det inte är flertalet personer som har kunnat 

tjäna pengar inom området tidigare. Entreprenören uttrycker att ”de flesta investerare är äldre och 

har blivit rika på mekanikföretag och dylikt” och upplever mindre glädje av investeraren när det 

gäller affärsstrategier och kontakter eftersom entreprenören måste förklara och lära upp 

investeraren. Därför upplever Entf3 att det bara är nackdelar med att de har bristande 

branscherfarenhet men tillägger också att om affärsängeln har erfarenhet av branschen kan det 

också generera negativa följder i fallet där affärsängeln tror att denne har alla svar tack vare sin 

erfarenhet och är inte öppen för nya situationer. 

Entf4 har hittills i samarbetet bara upplevt positiva situationer av att affärsänglarna inte har 

branschspecifik erfarenhet eftersom affärsänglarna ser det som vilken produkt som helst vilket är 

nyttigt. Denne utvecklar vidare att affärsänglarna förstår att produkten skiljer sig från andra 

produkter men hanterar siffror och utvecklingen som i vilken investering som helst. 

När vi frågar entreprenörerna om deras inställning till att affärsänglar engagerar sig i företag 

förklarar Entf4 att det är bra och uttrycker att ”en affärsängel per definition är en person som har 

investerat med hjärtat, de ska ju av den anledningen vara mer aktiva”. Detta är även något som 

Entf1 berör och upplever engagemang som positivt. Vissa av affärsänglarna vill vara med att bidra 

för att de känner för produkterna och vill stödja det. I dennes fall blev affärsänglarna delvis valda 

för att de ville engagera sig i bolaget. Entf2 utvecklar diskussionen och ser ett stort engagemang 

som en förutsättning och att affärsänglarna ska vara beredda på att vara delaktiga i företaget. 

Däremot förklarar Entf3 att denne tycker att det räcker med att änglarna är engagerade i styrelsen 

eftersom företagets ledningsteam är tillräckligt kompetent och klarar sig men menar också att det 

beror på vilken affärserfarenhet man har som entreprenör. Entf3 utvecklar och menar att för 

exempelvis en ung student utan affärserfarenhet kan det vara bra att in en erfaren 

styrelseordförande som även involverar sig i verksamheten. 

Vidare upplever tre av entreprenörerna att affärsänglarnas bidrag i deras bolag, förutom att tillföra 

kapital, som positivt. Entf4 förklarar att de aktiva affärsänglarna i bolaget har bidragit till företagets 

utveckling och Entf2 menar att det har varit viktigt eftersom det har gett ett stort utbyte på flera 

olika plan som i sin tur har gynnat företaget. Entf1 beskriver sina affärsänglar som väldigt 

involverande med den kunskap som de besitter och upplever det som bra eftersom de kan hjälpa 

till på alla möjliga vis. Däremot förklarar Entf3 endast pengarna som det positiva eftersom de är 

ett måste för att kunna vidareutveckla verksamheten. Utöver pengarna upplever entreprenören att 

det ”har det nog mest varit en tidstjuv” eftersom det tar kraft att utbilda folk angående affärsidén 

samt att de inte kan bidra med mycket. Entreprenören tillägger också att affärsänglar kan prata upp 

sin egen förmåga för att på så sätt få en bra värdering vilket ofta änglarna inte lever upp till.  Entf2 

belyser att om inte dennes affärsänglar lever upp till det stora engagemang som de själva har uttalat 

innan samarbetet inletts, kan det i sin tur leda till ett förtroendetapp som kan skapa problem. Entf1 

menar att i situationen när affärsänglarna engagerar sig i företaget kan det uppstå konflikter 

affärsänglarna sinsemellan och entreprenören förklarar att ”om någon tycker att denne får jobba 

lite mer än de andra, då kan de morra lite”. 

När vi frågar entreprenörerna om vilka huvudsakliga fördelar de ser med att ha en affärsängel som 

extern finansiär kommer ord som personligt engagerade, ett stöd och erfarenhet upp bland 

majoriteten av respondenterna. Entf4 förklarar att denne föredrar investerare som agerar från en 

entreprenörsbasis vilket är människor med riktig erfarenhet enligt entreprenören. Däremot ser 

denne en risk med att affärsänglar vet bäst gällande hur saker ska göras eftersom det kan skapa 
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frustation bland änglarna över att någon annan driver bolaget vilket affärsänglarna vet själva att 

de skulle kunna göra på sitt vis. 

Det är endast Entf3 som skiljer sig i sina upplevelser och menar att den stora fördelen är att få in 

pengar. Entreprenören går istället vidare till en huvudsaklig nackdel och uttrycker att det är 

tidskrävande att ta hand om och underrätta affärsängeln, det vill säga att underhålla relationen och 

att ”hålla de i handen”. Entf2 förklarar att en negativ aspekt är att det blir en ytterligare utspädning 

av ägandet eftersom det krävs att entreprenören lämnar ifrån sig en viss ägarandel för att 

affärsängeln ska vara intresserad av att investera. Dock tillägger entreprenören att det inte är någon 

större uppoffring i jämförelse med vilka fördelar entreprenören potentiellt kan ta del av.   Entf4 har 

svårt att svara på om det finns några nackdelar eftersom denne inte haft några konflikter med 

affärsänglarna hittills i relationen. Entf1 är av uppfattningen att det inte finns några nackdelar med 

att välja en affärsängel när man som entreprenör behöver ta in externt kapital och menar att ”de 

har ju kunskap och kan bidra”. 

Avslutningsvis diskuterar vi vilka aspekter entreprenörerna upplever vara viktiga för att få en 

fungerande relation med affärsängeln. Både Entf1 och Entf4 är överens om att det är öppenhet, 

tydlighet och ärlighet som är viktiga. Entf2 upplever att det är viktigt att det fastställs en gemensam 

syn gällande hur parterna ska agera i framtida situationer samt tydliggöra förväntningarna med 

samarbetet. Detta är något som denne får medhåll av Entf4 som förklarar att entreprenören och 

affärsängeln bör ha en fokuserad diskussion om vad som är viktigt samt hur parterna finner en 

balans mellan de ekonomiska behoven och de kvalitetsmässiga målen. Entf3:s åsikt är att det måste 

finnas ett förtroende för varandra och belyser också tydligheten, att parterna är överens om vilka 

roller de har i företaget för att på så vis få affärsängeln att känna sig trygg med den information 

denne erhåller. Vidare beskriver Entf2 att man måste ge personerna som investerar tillräckligt stor 

ägarandel i bolaget för att det ska finnas tillräckliga incitament att engagera sig. Entreprenören 

avslutar och menar: 

”Om det är någon som är väldigt förmögen och bara sätter ett litet spottstyver på det, då kan det 

vara att engagemanget inte blir tillräckligt stort i förhållande till den personens totala 

förmögenhet kan man säga.” 

5.2 Entreprenörer som endast startat ett företag 
De respondenter i vår studie som endast startat ett företag kommer från olika bakgrund där tre av 

respondenterna hade tagit högskoleexamen och den fjärde avslutade sina studier efter en kort 

period för att satsa på sitt företag. Vidare förklarade två av respondenterna inom denna grupp att 

de tidigare jobbat inom multinationella företag och att deras positioner inom dessa företag 

innefattade affärsutvecklande aktiviteter som krävde kreativt tänkande och flexibilitet att snabbt 

kunna anpassa sig efter situationer. De andra två startade sina företag direkt efter att deras 

utbildning avslutades. Gemensamt för samtliga respondenter var att kapitaltillskottet skulle 

användas för produktutveckling samt uppstart av produktion. 

5.2.1 Förberedelser 
I situationen när respondenterna sökte efter ytterligare kapital så belyste tre av respondenterna 

situationen som negativ och Ente6 uppfattade denna period som problematisk och stressande på 

grund av att flertalet inte var intresserade av att investera i sådana tidiga faser. Samtidigt beskriver 

Ente7 situationen som “i början är det som att man står på knäna och i princip ber om att få 

pengar”. Ente7 förklarade även processen som frustrerande eftersom potentiella investerare 
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fokuserade på att identifiera brister i verksamheten som entreprenören själv startat och investerat 

egna pengar i. Ente8 upplevde att tillgången till kapital som det största problemet och att det var 

svårt att lokalisera lämpliga investerare. Ente8 föreslår även en lösning av denna problematik och 

belyser att “det man önskar är en organisation som kategoriserar affärsänglar så att man vet vart 

man skall vända sig och att den publik man har är relevant.” 

När vi frågade om entreprenörerna själva hade några krav som de upplevde vara essentiella för att 

inleda ett samarbete belyste både respondent Ente7 och Ente8 att de inte hade några specifika krav 

och att det fanns olika förklaringar för detta. Ente8 förklarade att denne bara var ute efter pengar 

och att de procenten affärsängeln erhöll, inte resulterade i någon kontrollförlust. Däremot hade 

entreprenören målsättningen att ta in kompetent kapital för att skapa värde i bolaget men till vilken 

grad var av mindre vikt och att affärsänglarna själva fick bestämma hur pass engagerade de skulle 

vara. Även Ente7 saknade krav på vad investeraren skulle uppfylla för att ingå i ett samarbete och 

detta har entreprenören lärt sig av eftersom det resulterat i en affärsängel som inte entreprenören 

inte tänkt sig från början. Ente6 förklarar också att den inte hade några krav på den första 

affärsängeln som den tog in men att den andra affärsängeln som investerade fick göra det på grund 

av den kompetens som affärsängel bidrog med, samt att det skulle finnas en personkemi. Detta 

belyste även Ente5 och förklarade att personkemin var viktig för att undvika framtida problem efter 

relationen inletts. 

I sina försök att influera affärsänglarna till att investera använde sig Ente5 och Ente7 av utförliga 

ekonomiska rapporter som visade varför investeringen var lönsam för investeraren istället för 

att påvisa varför företaget var intressant. Ente6 förklarar situationen som att “det handlar om att 

försöka visa upp att det här bolaget har vi, detta har vi byggt upp, och detta kan vi fortsätta växa 

på som en stadig grund. Hur ser försäljningscykeln ut? Hur ser bolaget ut? Hur ser personen ut?”  

Entreprenören förklarar även att det är viktigt att bygga upp ett förtroende med affärsängeln och 

att denne känner tillit för entreprenören. Ente6, Ente7 och Ente8 är överens om att när affärsänglarna 

utvärderar företaget, är entreprenören och dennes team i fokus och att det är viktigt att affärsängeln 

känner ett förtroende för att ledningsgruppen har förmågan att kunna driva företaget som planerat. 

Ente6 utvecklar och menar att: 

“Det är något som jag hört från väldigt många, att när de går in i tidiga innovationsprojekt 

eller liknande så är det väldigt viktigt med personen också, nästan lika viktigt som produkten. Tror 

man på den här personen, tror man att han kan genomföra det?” 

Vidare upplever Ente8 att affärsänglarna utgår utifrån entreprenörens tidigare meriter för att skapa 

en bild om huruvida entreprenören kan anses vara pålitlig. Förutom entreprenören i fråga anser 

Ente6 och Ente7 att även affärsidén var viktig och affärsänglarna efterfrågade unika och innovativa 

egenskaper gällande produkten eller tjänsten. När respondenterna fick uppge sina upplevelser av 

vad de anser är viktigast för att erhålla finansiellt stöd från affärsänglar sammanfattar Ente6 även 

de andra respondenternas uppfattningar av vad som är viktigt: 

“Personkemi, kunskap, förtroende, bra affärsmodell, bra tjänst/produkt och att hitta 

rätt person utifrån detta. Exempelvis om jag hade sprungit på en IT-ängel hade han tyckt att det 

var totalt ointressant. Mycket handlar om att hitta någon som har ett engagemang för den 

branschen man verkar inom.” 
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Ente6 beskrev även att denne hade negativa uppfattningar av att använda sig av en affärsplan och 

menar att entreprenörer lägger alldeles för mycket tid på att utforma affärsplanen. Den tiden bör 

istället läggas på att erhålla praktisk erfarenhet eftersom affärsplaner ofta skiljer sig från 

verkligheten samt att entreprenören inte kan förutse sådana avvikelser. Ente6 förklarar situationen 

som att “man kan sitta och skriva 20 sidor om att man ska gå och jobba mot privata sektorn men 

sen när man väl börjar arbeta med det så inser man att där finns inga pengar. Så istället måste vi 

arbeta mot andra segment och sådant tycker jag blir lite fel”. Ente6 menar vidare att entreprenörer 

borde använda affärsplanen som ett dokument vilket inkluderar riktlinjer och den slutliga visionen 

som uppdateras löpande.    

Vidare utvecklar Ente7 att som entreprenör är man beroende av vilken marknad man verkar inom 

eftersom affärsänglar enligt entreprenören främst attraheras av branscher som genererar snabb 

avkastning på det insatta kapitalet. Även Ente8 belyser detta eftersom denne upplevde situationen 

som att det var entreprenörens oattraktiva bransch som till stor del hindrade entreprenören 

möjligheter att erhålla finansiellt stöd. Ente8 styrker även Ente6 citat ovan eftersom dennes 

uppfattning är att entreprenören är det viktigaste.  Ente5 förklarar däremot att det är av betydelse 

att företaget redan har bevisat att produkten eller tjänsten fungerar på marknaden för att erhålla 

stöd från affärsänglar. 

5.2.2 Kontroll & Risker 
Gemensamt för alla respondenterna i denna grupp är att de ser delägare som något positivt. Vidare 

ser Ente6 och Ente7 delägare som en förutsättning eftersom att de inte hade kapitalet som krävdes 

för att driva verksamheten framåt. Ente8 ser delägarna som en förutsättning för att kunna driva 

företaget vidare eftersom denne inte var villig att anta all risk själv och förklarar situationen som 

“om du inte lyckas övertyga minst 20 personer om att du har en bra affärsidé så är den kanske 

inte värd att satsa på”. Det samtliga respondenter inom denna grupp är överens om är att 

entreprenören ofta erhåller nya delägare som på något sätt skapar värde i verksamheten. Ente7 

menar att denne kan få tillgång till viktiga kontaktnät som kan vara värdefulla, medan Ente6 

förklarar att “spontant tycker jag det är en väldigt bra grej att göra, du får ett breddat nätverk, 

ökad kunskap och någon att bolla med”. Att ha någon att bolla med belyser även Ente8 eftersom 

“man får otroligt bra diskussioner som man inte får annars”. Ente5 förklarar också att om det 

kommer in en person som är erkänd inom den aktuella branschen kan detta tillföra legitimitet till 

företaget. Vidare anser entreprenören även att det kan ge tillgång till viktiga nätverk. Däremot 

förklarar Ente5 att det kan försvåra styrelsearbetet på grund av att det blir för många delägare. 

Samtliga respondenter förutom Ente7 förklarade att affärsänglarna inte hade någon faktisk kontroll 

över företaget eftersom entreprenörerna fortfarande var majoritetsägare. Däremot hade 

entreprenören Ente7 en affärsängel som ägde en betydlig andel av företaget. Vid nästa nyemission 

skulle entreprenören förlora majoritetsägandet i företaget vilket innebar en osäkerhet för 

framtiden. De övriga tre respondenterna beskrev affärsängelns faktiska kontroll över företaget som 

minimal men Ente6 förklarade att denne ändå lyssnar och värderar ängelns synpunkter vilket även 

Ente8 belyser. 

När vi ställde frågan angående hur affärsänglarna övervakade sin investering och hur 

entreprenörerna upplevde detta visade det sig att den gemensamma nämnaren var regelbunden 

kommunikation. Ente6 förklarar att det är viktigt med en öppen dialog och att entreprenören och 

affärsängeln går igenom företagets kassaflöde, vilka investeringar som ska genomföras samt att 
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det är viktigt för entreprenören att förklara branschens uppbyggnad. Ente7 och Ente8, upplyste 

affärsängeln om företagets verksamhet med hjälp av regelbundna rapporter. Ente7 förklarar att 

dennes affärsängel använde en resultaträkning för att kunna utvärdera hur väl entreprenören hade 

uppnått målsättningarna vilket ledde till ångest eftersom det inte fanns någon säkerhet att målen 

skulle uppnås.  

Ente5 förklarar att affärsänglarna övervakar sina investeringar genom bolagsstämmor då de 

efterfrågar information gällande företagets verksamhet. Vidare förklarar entreprenören att mellan 

bolagstämmorna är det månadsrapporter som affärsänglarna får ta del av och att det även är viktigt 

att ha en fungerande dialog. Dock förklarar Ente5 att rapporteringen inte är friktionsfri och menar 

att vissa änglar är mer kritiska än andra samt att vissa är mer oroligt lagda. 

När respondenterna får svara på vilka risker de upplever i en relation med affärsänglar beskriver 

entreprenörerna olika scenarios. Ente5 förklarar relationen till affärsängeln som att “det är ju gjort 

för att det ska bli problem” och jämför relationen gentemot affärsängeln med andra mänskliga 

relationer. Ente8 beskriver att det kan finnas risker om affärsänglarna investerar baserat på felaktiga 

förväntningar för att sedan bli besvikna när verkligheten inte stämmer överens med deras 

förväntningar. Därför betonar entreprenören vikten av att denne skall vara transparent och tydlig 

för att undvika att affärsängeln investerar på felaktiga grunder. Ente6 beskriver ett liknande 

scenario som handlar om grundförutsättningar för investeringen. Denne beskriver att det kan vara 

en risk om affärängeln har ett kortare tidsperspektiv och förväntar sig att entreprenören skall arbeta 

annorlunda för att uppnå snabbare resultat än vad entreprenören anser vara rimligt. 

Vidare beskriver Ente6 och Ente7 att det kan finnas risker på en mer personlig nivå som bottnar sig 

i affärsänglarnas arbetssätt. Ente6 beskriver att en affärsängel kan vara för ihärdig genom att ofta 

ringa och kontrollera att entreprenören uppfyllt samt genomfört vissa saker. Detta kan enligt 

entreprenören leda till irritationer som kan göra att relationen parterna emellan skär sig. Vidare 

belyser Ente7 att det är viktigt att affärsängeln och entreprenören är kompatibla för annars kan det 

finnas en risk gällande att samarbeta med en affärsängel som det inte är möjligt att föra en dialog 

med. Därmed förklarar Ente7 att det finns risker ifall det inte är möjligt att samarbeta och föra en 

dialog med affärsängeln. 

Ente6, Ente7 och Ente8 tycker att deras roll som grundare av företaget påverkar relationen positivt. 

Ente8 förklarar att det för små bolag är en förutsättning att grundaren även skall leda företaget. 

Vidare menar denne att det även är beroende av entreprenören och dennes meriter eftersom “det 

hjälper väldigt mycket att skapa förtroende när motparten tittar på min historik” och utvecklar att 

det i slutändan är en förtroendefråga. Ente6 anser att hans roll som grundare påverkar relationen 

positivt och motiverar det med att “det känns som att de har en starkare förankring till mig än vad 

de har till de övriga”. Vidare förklarar entreprenören att affärsänglarna ser positivt på att 

entreprenören fortfarande har majoritetsägande. Det faktum att Ente6 varit med från starten och 

byggt upp företaget bidrar till att affärsänglarna upplever ett förtroende gentemot entreprenören. 

Ente5 förklarar också att dennes roll som grundare innebär att det är entreprenören som kan 

verksamheten bäst. Ente7 ansåg att hennes roll som grundare hade ett högt värde för affärsängeln 

och att ängeln ansåg entreprenören vara värdefull för företagets utveckling. Ente5 anser att dennes 

roll som grundare innebär en stor skillnad i relationen i jämförelse om det hade varit en extern Vd 

som hade drivit bolaget.  
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När diskussionen utvecklas och respondenterna får svara på hur deras roll som grundare påverkar 

informationsutbytet till affärsängeln jämför Ente5 sin roll som grundare gentemot en extern VD. 

Denne menar att det är en betydlig skillnad mellan de två. Eftersom att entreprenören är både 

grundare och uppfinnare samt fortfarande innehar majoritetsägandet i företaget betyder det att 

entreprenören kan bestämma som denne vill till skillnad mot en extern Vd som kan bli avsatt. Ente6 

och Ente7 förklarar även att som grundare för företaget existerar det personliga kopplingar som 

kan spegla kommunikationen mellan parterna. Ente6 beskriver det som att “när man startar upp 

någonting blir det som en bebis för en” och utvecklar att “man har en väldigt stark vilja att det 

här ska, och måste fungera och jag tror att undermedvetet så blir det så att när man berättar för 

änglarna så blir det lite av en vinkling”. 

När frågan angående hur entreprenörerna ser på meningsskiljaktigheter och konflikter kopplat till 

företagandet beskriver Ente5 och Ente6 sådana situationer oftast uppkommer på grund av bristande 

kommunikation. Ente8 förklarar att meningsskiljaktigheter bara är positivt och upplever det som 

att det är sällan samtliga har en likadan uppfattning. Vidare utvecklar entreprenören att det positiva 

med att ta in “intelligent kapital” är att de ofta bidrar med olika perspektiv, ifrågasätter och har 

parterna tålamod resulterar det ofta i “väldigt värdefulla perspektiv”. Ente7 beskriver sin 

ståndpunkt angående konflikter som att det “snarare är bra att få upp dem på bordet”. 

Ente5 förklarar att meningsskiljaktigheter och konflikter lätt uppstår i nystartade företag eftersom 

att företagets riktningsval inte är fastställt och “man står och famlar i mörkret”. Entreprenören 

menar att det därför kan uppstå meningsskiljaktigheter angående företagets riktningsval. Ente5 

utvecklar och förklarar att det är tidskrävande att få affärsänglarna att inse vilken riktning som är 

bäst och att de inte alltid har all relevant information till sitt förfogande. Med detta som 

bakgrund förklarar entreprenören att det därför blir viktigt med en effektiv kommunikation mellan 

parterna. Vidare beskriver Ente5 en konflikt som uppstod i samband med att affärsängeln hade tagit 

en operativ tjänst i företaget på grund av dennes kompetens. Entreprenören förklarar att det 

uppstod meningsskiljaktigheter rörande företagets strategiska beslut vilket resulterade i en negativ 

inverkan på relationen. Ente6 förklarar att det även kan vara svårare att hantera konflikter mellan 

två delägare än mellan vanliga kollegor eftersom att en relation mellan delägare kräver att parterna 

diskuterar situationen på ett annat vis. 

I Ente5:s konflikt med affärsängeln som antog en operativ position inom företaget påverkade det 

relationen negativt såpass att de inte längre kommunicerar med varandra. Vidare beskriver Ente5 

ytterligare en konflikt som uppstått med en annan affärsängel som inte har genomfört särskilt 

många investeringar. Entreprenören förklarar att konflikten ägde rum på grund av att affärsängeln 

inte accepterade hur företagets utveckling hade påverkat värderingen av företaget när det var 

aktuellt med en nyemission. Ente5 förklarar att “ det här är jättevanligt och det här är vardagsmat 

för startups” och entreprenören utvecklar att det är alldeles för tidskrävande att bemöta personliga 

konflikter med en affärsängel som endast äger några få procent och att den tiden istället bör läggas 

på att utveckla företagets verksamhet.  

Både Ente5 och Ente6 upplever att irritationer kan uppstå om affärsängeln är oroligt lagd eller 

övervakar sin investering på ett sätt som entreprenören upplever som olämpligt. Ente6 beskriver 

situationen som att för intensiv övervakning kan leda till konflikter på grund av att entreprenören 

känner att affärsängeln har bristande förtroende för entreprenören. Ente5 utvecklar sina 

tankegångar med att dennes tid är dyrbar och att det är tidskrävande att uppehålla en relation och 
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att den tiden kan användas mer effektivt inom andra områden. Ente6 förklarar att baserat utifrån 

tidigare konflikter är ett sätt för att undvika eller lösa konflikter att förtydliga sina ståndpunkter 

samt använda sig av en agenda för hur diskussioner gällande strategiska beslut skall fattas i 

samarbetet med affärsängeln. 

5.2.3  Förtroende 
När vi ber respondenterna ge sin generella syn på vad förtroende och tillit innebär för dem svarar 

både Ente5 och Ente6 att förtroende känner man för en person när denne lever upp till det som sagts 

samt håller sina löften. Ente6 utvecklar diskussionen och förklarar att förtroende för någon som 

inte kan leverera det denne har sagt kan fortsätta finnas där om personen har en god 

framförhållning och meddelar att exempelvis aktiviteten kommer att kunna genomföras. Ente7 och 

Ente8 kopplar förtroende direkt till sitt företag och affärsänglar. Ente8 syftar på att det är en 

grundpelare och att entreprenören inte kan agera ifall denne inte upplever ett förtroende från sina 

änglar. 

Ente7 kopplar förtroende till målsättningar och att entreprenören måste uppnå styrelsens mål för 

att det ska existera ett förtroende från deras sida. När vi utvecklar diskussionen till vilken roll 

förtroende spelar för relationen till en affärsängel är samtliga respondenter eniga om att det spelar 

en stor roll. Ente8 beskriver förtroende utifrån affärsängelns perspektiv och berättar att för dessa 

spelar förtroendet för entreprenören en betydlig roll eftersom Ente8 har majoritetsägandet i bolaget. 

Ente5 förklarar att förtroende och tillit spelar en spelar en stor roll men jämför även att förtroendets 

roll i relationen till affärsängeln inte är annorlunda än andra typer av relationer. Ente6 och Ente7 

belyser även vikten av förtroendet i den inledande fasen av relationen. Ente6 förklarar att denne 

försöker känna av om det finns ett förtroende innan investeringen sker genom att parterna lär känna 

varandra. Vidare beskriver Ente7 att “affärsängeln skulle aldrig gått in och investerat i företaget 

om denne inte kände ett förtroende”.   

Ente8 förklarar att förtroende mellan entreprenör och affärsänglar byggs upp som i övriga relationer 

och utvecklar att det byggs upp “genom ärligt agerande, informationsutbyte, möten och att kunna 

hantera olika uppfattningar på ett professionellt sätt”. Ente5 förklarar att förtroende byggs upp 

ömsesidigt och att affärsängeln kan få förtroende via entreprenörens historik samt att 

entreprenören i son roll som Vd levererar vad denne lovat och inte målar upp ett drömscenario. 

Ente7 belyste att det skapades ett förtroende från affärsängeln efter att denne erhållit insyn i hur 

entreprenören hanterar företagets verksamhet. Vidare besvarar Ente6 frågan om hur förtroende 

byggs upp på följande vis: 

“Kommunikation, tydlighet, ärlighet och förklaringar av saker man inte förstår och 

försöka skapa en atmosfär och känsla sinsemellan som man alltid kan komma och ställa frågor, 

dumma som bra, och att man alltid ställer upp för den andra” 

Vidare ber vi respondenterna svara på frågan om hur entreprenören upplever att förtroendet 

påverkas vid eventuella meningsskiljaktigheter tycker Ente5 att förtroendet kan minskas utifall de 

råd som affärsänglarna ger visar sig vara dåliga. Denne utvecklar diskussionen med att detta är 

utifrån dennes fall och förklarar att de flesta affärsänglar innehar en roll som rådgivare i dennes 

företag. Ente6 och Ente8 förklarar att förtroendet inte påverkas vid meningsskiljaktigheter, givet att 

affärsängelns synpunkter och perspektiv är rimliga. Ente6 förklarar att om det är en större 

meningsskiljaktighet, kan det resultera i att förtroendet för personen kraftigt minskar. Vidare 
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betonar entreprenören att i sådana situationer är det viktigt att affärsängeln och entreprenören har 

samma vision och målsättningar för företaget eftersom det gör konflikten lättare att hantera. Ente6 

utvecklar och förklarar att kommunikation är nyckeln för att undvika sådana situationer och 

bibehåller parterna en effektiv kommunikation resulterar det i att förtroendet fortsatt kommer vara 

intakt. Ente7 menar däremot att förtroendet istället påverkas positivt vid eventuella 

meningsskiljaktigheter. 

Samtliga respondenterna är överens om att ett svagt förtroende mellan entreprenör och affärsängel 

påverkar företaget negativt. Ente6 beskriver situationen som följande: 

“Har man inte tillräckligt stort förtroende och tillit till varandra så föranleder det 

att man inte vågar föra fram sina åsikter vilket jag fått uppleva och det kan innebära att det kan 

stanna av, och processer tar längre tid och att man tar beslut som kanske inte är det bästa för 

företaget” 

Ente5 har samma ståndpunkt som Ente6 men utvecklar sitt resonemang. Om entreprenören inte 

känner förtroende för affärsängeln väljer denne att inte vända sig till ängeln vilket resulterar i att 

entreprenören går miste om relevant information på grund av att parterna slutar kommunicera med 

varandra. Ente5 beskriver ett scenario som denne själv upplevt där affärsängeln antog posten som 

styrelseordföranden och var ämnad att agera som en rådgivare åt entreprenören. Men istället var 

affärsängeln frånvarande och entreprenören var tvungen att arbeta enskilt i styrelsen vilket 

resulterade i ett ineffektivt styrelsearbete. Entreprenören upplevde vidare att detta påverkade 

relationen till ängeln negativt då denne inte fanns tillgänglig. Vidare förklarar Ente5 att detta även 

påverkat företaget negativt eftersom att denne inte haft möjlighet att diskutera strategiska beslut 

som är av betydelse för företagets utveckling. Entreprenören var då tvungen att diskutera dessa 

frågor med andra affärsänglar som inte var en del av företagets styrelse. Dessa änglar hade även 

påpekat att sådana diskussioner är styrelsen uppgift att hjälpa till med och att änglarna som är inte 

är delaktiga i styrelsen har svårt att ta ställning i problemdiskussionerna. Ente5 belyser samtidigt 

att affärsängeln som agerar som styrelseordförande även är missnöjd över dennes ägarandel och 

anser att andelen är mindre än den borde vara. Detta tror entreprenören har lett till att affärsängeln 

inte har incitament nog att engagera sig i företaget men att situationen förhoppningsvis kommer 

förändras i takt med att affärsängelns styrelsearvode omvandlas till aktier i bolaget.  Ente7 och 

Ente8 förklarar även att svagt förtroende mellan parterna kan leda till att det inte är möjligt att 

samarbeta med varandra.   

När vi vänder diskussionen och frågar vad ett för stort förtroende kan leda till är respondenterna 

eniga i sina diskussioner om att ett stort förtroende är bra för relationen och stärker den. Ente6 

förklarar även att om denne känner ett förtroende till sitt team kommer det bli en avlastning som i 

slutändan kan underlätta relationen gentemot affärsängeln. Ente7 förklarar dock att ett för starkt 

förtroende till entreprenören kan resultera i överdrivna och orealistiska förväntningar om vad som 

denne bör uppnå. 

5.2.4 Värdeskapande aktiviteter 
Det visar sig efter att vi frågat respondenterna om huruvida affärsänglarna hade någon tidigare 

erfarenhet inom branschen som företaget är verksamt inom att Ente5 hade en affärsängel med 

tidigare erfarenhet inom branschen och som var aktiv inom företaget. Ente6 hade en affärsängel 

med tidigare erfarenhet men att denne inte var aktiv. Ente7 och Ente8 hade inga änglar med tidigare 
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erfarenheter. Gemensamt för samtliga respondenter inom denna grupp är att de ändå anser att 

oavsett om ängeln har erfarenhet eller inte, resulterar i positiva upplevelser. Ente5 som hade en 

aktiv ängeln med branscherfarenhet såg detta som mycket givande eftersom att denne bidrar med 

mycket branschspecifik kompetens. Ente5 hade även andra affärsänglar som investerade i företaget 

men dessa hade ingen erfarenhet inom branschen och var mestadels delaktiga som mentorer 

bortsett från en av dem som tog en operativ tjänst i företaget. Detta eftersom denne hade specifik 

kompetens som entreprenören ansåg vara värdefull. Ente6 hade en affärsängel som hade 

branscherfarenhet men att entreprenören inte hade någon nytta av detta eftersom att ängeln i fråga 

inte var aktiv. Angående entreprenörens andra ängel som saknade erfarenhet ger Ente6 en tydlig 

beskrivning gällande den bristande erfarenhetens inverkan som även sammanfattar Ente7 och Ente8 

tankegångar. Ente6 beskriver den bristande erfarenhetens inverkan som följande: 

“Att man saknar lite erfarenhet behöver inte vara någonting negativt utan det kan 

vara bra för han kommer med andra synsätt på saker, denne kan se företaget från ovan och 

ifrågasätta saker på ett annat sätt på grund av att han inte har samma kunskap och det tvingar oss 

att förklara och tydliggöra det för honom och genom att göra det och bli ifrågasatt kan man oftast 

komma fram till bättre lösningar.” 

Ente7 och Ente8 belyser även de vikten av att få in personer som tänker annorlunda och att dessa 

diskussioner ofta leder till något positivt. Ente7 betonar även att baserat på att entreprenörens 

affärsängel inte besitter någon tidigare erfarenhet uppfattar entreprenören detta som att denne har 

fått mer rörelsefrihet att styra företaget. 

När vi utvecklar diskussionen angående hur entreprenören upplever affärsängelns bidrag till 

företagets verksamhet upplever samtliga respondenter att affärsänglarnas bidrag är positivt för 

företaget bortsett från vissa aspekter. Ente7 belyser vikten av att entreprenören får tillgång till 

affärsängelns nätverk medan Ente6 och Ente8 framförallt ser de givande diskussionerna som 

positiva. Ente6 förklarar dock att det är viktigt att affärsängelns kunskap appliceras på den 

strategiska nivån och förklarar att när affärsängeln involverar sig på operativ nivå blir det 

framförallt tidskrävande för entreprenören vilket denne uppfattar som negativt. Ente5 förklarar 

vidare att det uppstod en konflikt med den affärsängeln som antagit en operativ roll inom företaget 

som berodde på att affärsängeln inte levde upp till entreprenörens förväntningar vilket ledde till 

att det fick en negativ inverkan på relationen mellan entreprenör och affärsängel. Förväntningarna 

skapades av att affärsängeln hade tidigare erfarenhet inom branschen samt kompetens inom ett 

specifikt område. Dock blev resultatet negativt och enligt entreprenören utförde inte affärsängeln 

sina operativa skyldigheter enligt deras överenskommelse.  

Samtliga respondenter är överens om att de upplever situationen som positiv när de svarar på hur 

de upplever att affärsänglar engagerar sig i företaget. Ente6 beskriver att det är positivt för att om 

affärsängeln är engagerad kan entreprenören lättare ta del av ängelns olika kompetenser. Ente8 

bekräftar också sin positiva inställning med att det är ängelns kontaktnät som entreprenören får 

tillgång till. Ente5 är också positivt inställd till affärsänglars engagemang men att det är viktigt att 

de också är lyhörda och beskriver det som att “de ska vara engagerade men inte ta över, de måste 

ju ändå ha tillit till att Vd:n sköter sitt jobb”.  

Vidare får respondenterna beskriva fördelar samt nackdelar med att ha affärsänglar som externa 

finansiärer och både Ente5 och Ente8 förklarar att en nackdel är att entreprenören och affärsängeln 
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inte kommer överens på grund av olika anledningar. Ente5 utvecklar även att affärsänglar kan ha 

orealistiska förväntningar och är inte medvetna om den dynamiska miljö som nystartade företag 

verkar inom. Ente5 belyser även att orutinerade affärsänglar lätt kan bli besvikna när de inser att 

förutsättningarna för företaget har förändrats eftersom de inte insett riskerna med investeringen. 

Vidare belyser Ente6 det faktum att affärsänglar är tidskrävande och att det krävs mycket arbete 

för att underhålla relationen till affärsängeln som en nackdel. Både Ente6 och Ente7 

uppmärksammar även att affärsänglar ofta vill ha stora ägarandelar i företaget och att detta leder 

till att det finns en möjlighet att de inte kommer ha majoritetsägandet kvar i framtiden. Fördelarna 

med affärsänglarna har vi behandlat innan i den empiriska presentationen men för att förtydliga 

anser entreprenörerna att det är givande diskussioner angående företagets strategiska beslut samt 

att företaget även får tillgång till kompetens som är relevant. Ente5 beskriver det som att 

“fördelarna är ju att man får förhoppningsvis in mer kompetens och know-how i företaget, det är 

ju väldigt viktigt i sådana här tidiga skeden”. 

Avslutningsvis bad vi respondenterna svara på vad de anser är viktigt för att entreprenörer ska 

uppnå en fungerande relation med affärsänglar. Ente7 förklarade att förtroende var viktigt samt att 

denne genomförde det som var förutbestämt. Ente6 presenterar en annan tankegång och förklarar 

att “det är viktigt att man får ihop personkemin och att man har samma synsätt på bolagets 

långsiktighet, är målsättningen att bygga upp något snabbt och skapa en exit eller är 

målsättningen att bygga något bra?”. Ente5 väljer att fokusera på att det är viktigt att ha en “tät 

kommunikation” med affärsängeln för att undvika missförstånd.   
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6 Analys 
I detta kapitel analyserar vi vilka likheter och olikheter som framkommer mellan 

respondentgrupperna men även på individnivå oberoende av grupp. Därefter kommer kopplar vi 

det empiriska materialet med vår teoretiska referensram. Utifrån vår kunskapssyn innebär det att 

vi utgår ifrån entreprenörernas upplevelser för att sedan göra egna reflektioner och tolkningar.  

Efter varje tema i analysen har vi sammanfattat varje respondents svar gällande det tema som 

behandlas i tabeller gruppvis för att se vad vi har utgått ifrån i vår analys. Detta för att underlätta 

inläsningen av respondenternas svar och också ge möjligheten för läsaren att själv göra en analys 

av det empiriska materialet. 

6.1 Förtroende 
I båda grupperna är entreprenörerna av samma uppfattning, förtroendet är en förutsättning för att 

relationen ska fungera mellan parterna (se Tabell 3 & 4). Vi tolkar det som att entreprenörernas 

homogena svar gällande förtroende grundar sig i att entreprenörer från båda grupperna även 

poängterar att förtroendets roll i denna relation inte skiljer sig mot andra typer av relationer och att 

entreprenörerna ville känna ett inledande förtroende hos affärsänglarna för att vilja samarbeta med 

dem. En av entreprenörerna i grupp två skiljer sig dock från övriga genom att även belysa det ur 

en affärsängels perspektiv (se Tabell 4). Denne tror att det är extra viktigt att affärsänglarna känner 

förtroende för entreprenören på grund av att entreprenören har majoritetsägande samt att 

affärsänglarna har små ägarandelar vilket inte ger en faktisk kontroll över bolaget. Därför tolkar 

vi det som att det finns en obalans i relationen som innebär att det läggs en undermedveten press 

på entreprenörerna så länge de är majoritetsägare. De måste kontinuerligt inge ett förtroende för 

att relationen ska fungera samtidigt som affärsänglarna inte behöver göra det i lika stor 

utsträckning i rollen som minoritetsägare. 

Teorin beskriver att i denna typ av relation försätts investeraren i en situation där det är svårt att 

ha en direkt kontroll i företaget. Det är entreprenören som har sista ordet gällande de strategiska 

besluten och styr över hur kapitalet används.  (Wright & Robbie, 1998, s. 548-549) Därför är det 

viktigt att upprätthålla rättvisa i beslutsprocesserna när en av parterna i samarbetet har mindre 

kontroll vilket innebär att entreprenörerna bör låta affärsängeln vara delaktiga i processerna fram 

till strategiska beslut.  Enligt (Wright & Robbie, 1998, s. 549) har rättvisa procedurer har stort 

inflytande i utvecklingen av tillit och på sätt kan affärsängeln som innehar mindre kontroll bättre 

acceptera beslutets följder. Därmed menar vi att pressen av att inge förtroende kan lättas av att 

entreprenörerna involverar affärsänglarna i beslutsprocesserna. 

Den tidigare nämnda entreprenören verkar vara den enda som har en djupare förståelse för vikten 

av rättvisa procedurer. Detta eftersom denne även förklarar att förtroende byggs upp mellan 

parterna genom att ha ett ärligt agerande och regelbunden kommunikation vilket Wright och 

Robbie (1998, s. 548) poängterar är förutsättningar för att uppnå fördelar av rättvisan i relationen. 

Övriga entreprenörer verkar vara av uppfattningen att förtroende är viktigt att ha i relationen för 

att få ett fungerande samarbete men ser inte situationen som att den är extra känslig på grund av 

affärsängelns roll som minoritetsägare. Ett exempel på att detta kan drabba entreprenörerna 

negativt är att affärsängeln övervakar sin investering mer intensivt vilket vissa av entreprenörerna 

upplever som irriterande och resulterar i att entreprenören upplever att affärsängeln inte litar på att 

entreprenören har förmågan att driva företaget.  
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För att en inledande investering ska äga rum behöver det finnas en fördelaktig relation mellan 

entreprenör och affärsängel (Kelly & Hay, 2003, s. 306). Däremot, när en relation är grundad på 

för starkt förtroende finns det tillhörande risker som belyses av grupp ett (se Tabell 3) och det är 

tydligt att det finns negativa aspekter med förtroende som annars kan upplevas som något positivt. 

Ett för starkt förtroende leder enligt oss till att parterna i grupp ett blir för bekväma och förlitar sig 

på att andra ska lösa problem alternativt driva arbetet framåt. Därför kan ett starkt förtroende 

mellan affärspartners innebära att företag blir lidande med anledning att enskilda individer inte tar 

tillräckligt ansvar utan förlitar sig på andra i en för hög grad. 

I grupp ett sades det även att starkt förtroende leder till group think (se Tabell 3). Det finns risk för 

att group think påverkar en yrkesmässig relation negativt eftersom att det uppstår en oförmåga att 

kritiskt ifrågasätta beslut. I en relation mellan entreprenör och affärsängel menar vi alltså att group 

think har en negativ påverka eftersom endera parten inte vågar uttrycka sina egna åsikter på grund 

av rädsla att skada det starka förtroendet som finns dem emellan. Bammens & Collewaert (2012, 

s. 21) beskriver i sin artikel att när individer är mer brydd om förtroendet i en relation bortses 

vanligtvis de beslut och aktiviteter som är bäst för verksamhetens utveckling till fördel för 

relationen. Vad författarna poängterar anser vi är i likhet med konsekvenserna av group think. 

Istället för att fokusera på vad som är lämpligt för verksamheten ligger fokus istället på att 

bibehålla en god relation. 

Det finns risk för att starkt förtroende utsätter entreprenören för stress och press eftersom den andre 

parten i affärsrelationen förlitar sig för mycket på entreprenören. Entf4 menade att det finns 

situationer där andra har förlitat sig på entreprenören ska lösa ett problem och att entreprenören 

sedan insett att denne inte kan uppfylla uppgiften som är alldeles för svår (se Tabell 3). När det 

förekommer för starkt förtroende i relationen mellan entreprenör och affärsängel menar vi att 

entreprenören utsätts för orealistiska förväntningar som är komplicerade att hantera för 

entreprenören, vilket orsakar osäkerhet och stress på den egna förmågan. Entf1 beskrev att sin 

verksamhet hade drabbats av förlust av tid och pengar på grund av att ett starkt förtroende ledde 

till att entreprenören antog för svåra uppgifter (se Tabell 3). 

I grupp två ter sig svaren annorlunda gentemot grupp ett (se Tabell 3 & 4). Samtliga respondenter 

ansåg att starkt förtroende är av fördel. Ente6 ansåg att ett starkt förtroende är positivt och kan 

underlätta relationen med affärsängeln. Det var endast en respondent som ansåg att ett för starkt 

förtroende kunde innebära negativa aspekter i form av orealistiska förväntningar. De entreprenörer 

som har startat färre företag och därmed har haft färre yrkesmässiga relationer upplever att ett för 

starkt förtroende är positivt. Vi ser klara skillnader mellan grupperna vilket beror på att ena 

gruppen har mer erfarenhet av yrkesmässiga relationer via tidigare företag samtidigt som grupp 

två inte har det i samma utsträckning. De entreprenörer som startat fler företag är medvetna om att 

starkt förtroende inte alltid leder till något positivt utan att det ofta för med sig negativa aspekter. 

Vi menar att respondenternas svar främst är beroende av tidigare erfarenheter varför svaren ter sig 

olika beroende på grupp. 

När det gäller för svagt förtroende visar vårt resultat inga utmärkande skillnader, både grupperna 

menar att ett för svagt förtroende för med sig negativa konsekvenser (se Tabell 3 & 4). Parterna 

får inte ut nyttan av varandra på grund av minskad kommunikation och förbiser viktig information 

som den andra parten skulle kunna bidra med. Utbytet av kompetens och erfarenheter tappas i 

relationen vilket i sin tur försvårar ett fortsatt samarbete. Att det inte förfaller någon större skillnad 

mellan grupperna tolkar vi beror på att samtliga entreprenörer har påpekat att förtroende mellan 
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parterna är en grundförutsättning och måste finnas i relationen för att den ska fungera. När 

förtroendet försvagas upplever entreprenörerna det svårare att dra nytta av affärsänglarna vilket 

Herold (2010, s. 188) förklarar som att när agenten upplever förtroende som grundläggande i 

relationen, kan signaler som indikerar saknad av tillit från principalen förhindra relationella 

vinster. 

De Clercq och Sapienza (2001, s. 121) beskriver att kommunikation används för att skapa effektiva 

kunskapsutbyten mellan entreprenör och investerare. Vårt resultat ger en liknande bild av 

författarnas argument om att kommunikation är viktigt för att dra nytta av varandras kompetenser, 

information och erfarenheter. Grunden till en bristande kommunikation är att entreprenören 

upplever ett för svagt förtroende för affärsängeln som antingen kan leda till att aktiviteters 

genomförs som både kostar tid och pengar för företaget eller att relationen upphör. Ett för svagt 

förtroende i relationen mellan entreprenör och affärsängel ger alltså negativa konsekvenser.  

Baserat på teoretiska utgångspunkter finns det rekommendationer som menar att det krävs en 

balans för att förtroende ska bidra med positiva aspekter till en relation. Shepherd & Zacharakis 

(2001, s. 146) framhåller att förtroende kan påverka en relation både negativt och positivt. 

Beroende på individen finns det en optimal nivå av förtroende (Shepherd & Zacharakis, 2001, s. 

140). Enligt dessa författare är det möjligt att förtroende kan skada och gynna en relation mellan 

entreprenör och affärsängel, allt beror egentligen på de berörda individerna. Vi vill därmed 

framhålla en medelväg. Det bör finnas förtroende i en affärsbaserad relation men det får däremot 

inte vara för starkt eller för svagt. I enlighet med Shepherd & Zacharakis (2001) framhåller vi att 

varje relation bör sträva efter att uppnå det optimala förtroendet. I vilken mängd förtroende bör 

vara närvarande i en relation skiljer sig alltså åt beroende på vilka individer som ingår i relationen. 
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Tabell 3. Jämförelse av respondenter grupp 1, förtroende 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Jämförelse av respondenter grupp 2, förtroende 

 Entf1 Entf2 Entf3 Entf4 

Förtroende och tillits roll i 

relationen 

- Synonymt med ärlighet 

- Ingen skillnad jämfört med andra 

typer av relationer 

- 

- Förtroende är A och O 

- Grundförutsättning 

- Förbrukat förtroende, svårt med 

fortsatt samarbete 

- Det är allt 

- Det som bygger verksamheten 

från början 

  

- Viktigt för att kunna 

samarbeta 

 

Hur byggs förtroende - Genom ärlighet 

- Inga dolda agendor 

- Öppenhet 

- Handla på rätt sätt  

- Bevisa att man klarar av att 

genomföra saker 

- Brutal ärlighet, även mer än i 

personliga livet 

- Undvika girighet i förhandlingar 

- Förhandla för motpartens bästa 

- Tydlighet  

- Inga dolda agendor 

- Erkänna sina misstag 

- Öppenhet 

För svagt förtroende - Förbiser värdefull information 

- Oinformerade beslut  kostsamt 

och tidskrävande 

- Dysfunktionellt samarbete 

- Minskat utbyte av kompetenser 

och erfarenheter 

- Finansiella problem 

- Bevakar sin position  

- Håller hemligheter 

- Tidskrävande och kostsamt att 

övertyga misstänksamma 

affärsänglar 

- Sämre driftsituation 

- Mindre fokus 

För starkt förtroende - För stort tillit till andras kompetens 

och erfarenheter 

- Hamnar i dåliga situationer  

tidskrävande och kostsamt 

- Väldigt stort förtroende positivt  

- Blindhet för eventuella 

felbedömningar 

- Felaktiga beslut och 

riktningsval 

- Group think 

- Minskad utvärdering 

 

 

- Ärligt förtroende  finns 

inget för starkt förtroende 

- För stort tillit till 

entreprenören  inte 

möjlighet att lösa problem 

 Ente5 Ent e6 Ent e7 Ent e8 

Förtroende och tillits roll 

i relationen 

- Viktigt men förtroendets roll 

skiljer sig inte ifrån andra typer av 

relationer. 

- Starkt förtroende stärker 

relationen 

- Viktigt för den initiala 

investeringen. 

- Starkt förtroende stärker 

relationen 

- Viktigt för den initiala 

investeringen. 

- Starkt förtroende stärker 

relationen 

- En förutsättning för att relationen 

skall fungera. 

- Viktigt för affärsängeln eftersom 

denne inte har någon faktisk 

kontroll över bolaget. 

- Starkt förtroende stärker 

relationen 

Hur byggs förtroende - Byggs ömsesidigt. 

- Initiala förtroendet bottnar ur 

entreprenörens historik. 

- Entreprenören levererar enligt 

överenskommelse. 

- Realistiska förväntningar 

- Ärligt agerande 

- Frekvent Kommunikation 

- Entreprenören skall vara öppen 

för alla typer av frågor. 

- Entreprenören skall leverera enligt 

överenskommelse 

- Affärsängeln får insyn i företagets 

verksamhet. 

- Stärks genom 

meningsskiljaktigheter. 

- Leva upp till målsättningar 

 

- Ärligt och professionellt 

agerande. 

- Regelbunden kommunikation 

För svagt förtroende - Sämre kommunikation 

- Går miste om relevant input, och 

strategiska diskussioner. 

- Parterna vågar inte framföra sina 

åsikter. 

- Processer tar mer tid 

- Minskad kommunikation 

- Försvårar samarbetet. - Försvårar samarbetet. 

- Försvårar beslutsfattande 

För starkt förtroende - Är bara positivt. - Kan inte ha för starkt förtroende. - Innebär orealistiska förväntningar - Förtroende är bara positivt. 
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6.2 Konflikter 
I grupp ett var det endast Entf3 som hade upplevt konflikter som grundade sig i delade meningar 

om företagets vision och oeniga i beslut. Däremot hade de övriga respondenter i denna grupp 

upplevt att delade meningar om företagets strategiska beslut resulterat i att det hade uppstått 

givande diskussioner med affärsänglarna som oftast mynnade ut i mer fördelaktiga lösningar för 

företaget (se Tabell 5). Vi tolkar det som att dessa respondenter inte upplever 

meningsskiljaktigheter som en konflikt utan istället som strategiska diskussioner och kan därför 

inte relatera till detta som en konflikt i diskussionen om konflikter.     

Det var liknande upplevelser bland entreprenörerna i grupp två där det också var en entreprenör 

som upplevde delade meningar om strategiska beslut som en konflikt medan övriga upplevde detta 

som strategiska diskussioner (se Tabell 6). Det visar sig vara liknande upplevelser i båda 

respondentgrupperna vilket tyder på att majoriteten av samtliga entreprenörer i vår studie oavsett 

grupp upplever delade meningar om företagets strategiska beslut som strategiska diskussioner 

istället för konflikter. Vi menar att detta bottnar sig i att entreprenören upplever de strategiska 

diskussionerna som positiva och därför inte kan relatera dessa upplevelser till konflikter 

Teorin beskriver att sakkonflikter ofta är förkommande i en relation (Jehn, 1995, s. 258). Denna 

typ av konflikter existerar på grund av delade meningar bland parterna om vilka aktiviteter som 

ska genomföras, exempelvis fördelning av resurser som vi nämnt tidigare i vår teoretiska 

referensram (Jehn & Mannix, 2001, s. 238; De Dreu & Weingart, 2003, s. 471). Även om 

entreprenörerna inte har beskrivit sina upplevelser som konflikter, tolkar vi det som att deras 

positiva upplevelser gällande de strategiska diskussionerna är en följd av sakkonflikter som 

existerat mellan entreprenör och affärsängel. De strategiska diskussionerna ökar kommunikationen 

mellan parterna och ligger i linje med De Dreu och Wiengarts (2003, s. 742) argument om att 

sakkonflikterna ökar informationsdelningen i relationen mellan entreprenör och investerare 

eftersom parterna ökar sin granskning av sakrelaterad information. Genom ökad och regelbunden 

kommunikation föranledd av sakkonflikter kan entreprenören dra nytta av fördelen kopplat till 

kommunikation. Enligt De Clercq och Sapienza (2001, s. 121) är regelbunden kommunikation ett 

verktyg för att skapa effektiva kunskapsutbyten i relationen vilket de strategiska diskussionerna 

tyder på. Sakkonflikterna är också fördelaktiga för entreprenörens upplevelser av det värde som 

investeraren tillför i verksamheten (Brettel et al., 2013, s. 188, 190), vilket är fallet i vårt resultat 

där de strategiska diskussionerna ger entreprenören positiva upplevelser eftersom affärsängeln 

skapar värde i diskussionen tack vare dennes kompetens och tidigare erfarenhet. Vi framhåller att 

sakkonflikter bidrar till att entreprenören upplever relationen som positiv men att de positiva 

upplevelserna av de strategiska diskussionerna är en efterhandskonstruktion utifrån det positiva 

resultat som sakkonflikterna genererar.  

Bland entreprenörerna i grupp ett har både Entf1 och Entf3 erfarit personliga konflikter med 

affärsänglar (se Tabell 5). Båda är överens om att negativa följder uppstår på grund av konflikten, 

Entf1 nämner tråkig stämning och ett minskat förtroende samt att Entf3 upplever att det är svårt att 

lösa denna typ av konflikt vilket till slut leder till att relationen avslutas. Det som däremot är en 

skillnad mellan entreprenörerna är att Entf1 upplever att den personliga konflikten också ger 

positiva följder genom att man visar mjukare sidor för varandra som man tidigare inte vågat visa, 

vilket i sin tur ger ökad förståelse för varandra.  Vi kopplar detta till att Entf3 befinner sig i en 

situation där negativa upplevelser av andra typer av konflikter har inverkat negativt på hur 

entreprenören upplever konflikter vilket har speglat dennes svar. 
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Övriga respondenter hade inte upplevt personliga konflikter med affärsängeln vilket kan bero på 

att dessa entreprenörer omedvetet förebyggde detta innan relationen inleddes. De la stor vikt vid 

att inleda en relation med en affärsängel som entreprenörerna kände ett förtroende för och att ett 

långvarigt samarbete skulle fungera. Denna förklaring är också något som vi tolkar är anledningen 

till att tre av entreprenörerna i grupp 2 inte hade upplevt personliga konflikter. I grupp två var det 

endast Entf5 som hade upplevt personliga konflikter med affärsängeln och hade uppfattningen att 

det bara ger negativa följder, exempelvis att parterna slutade att kommunicera (se Tabell 6). 

Svaren från Entf1 och Ente5 tyder på att erfarenheten av att ha startat flera företag har betydelse för 

entreprenörens upplevelser av relationskonflikter. Genom denna erfarenhet är entreprenören bättre 

på att hantera konflikter i yrkesmässiga relationer som en följd av att tidigare projekt kan ha 

involverat dessa konflikter och gett insikten att även personliga konflikter med sin affärspartners 

kan ge fördelar gällande upplevelsen av relationen. Entreprenören som driver sitt första bolag kan 

bli för känslomässigt engagerad i företaget vilket leder till att konflikter upplevs som negativt 

eftersom denne inte är van vid hantering av yrkesmässiga relationer. 

Jehn (1995, s. 258) förklarar att relationskonflikter är ofta förkommande i relationer mellan två 

parter men utifrån vår studies båda respondentgrupper är relationskonflikter inte vanligt 

förekommande i den yrkesmässiga relationen mellan entreprenör och affärsängel. Vidare menar 

Brettel et al (2013, s. 178) att det ofta sprids missnöje i relationen mellan entreprenör och 

investerare när relationskonflikter uppstår och har negativ påverkan på gruppens prestation vilket 

svar som tråkig stämning och minskat förtroende antyder. När det uppstår missnöje i en 

yrkesmässig relation, menar vi att det finns risk för att parternas framtida samarbete försämras 

eftersom tillit och ett väl fungerande samarbete är grundläggande för att nå positiva resultat. Om 

entreprenören anser att förtroende är en grundläggande förutsättning för en lyckad relation kan en 

signalering från affärsängeln som antyder saknad av tillit förhindra framtida relationella vinster 

(Herold, 2010, s. 188). 

Vi tolkar det som att entreprenörerna upplever den personliga konflikten med affärsängeln som en 

signalering, som antyder avsaknad av tillit, vilket resulterar i svårigheter att samarbeta. Ente5 som 

menar att personliga konflikter är för tidskrävande att lösa och att tiden istället borde läggas på att 

utveckla företagets verksamhet ligger i linje med De Dreus (2006, s. 102) argument om att 

relationskonflikter hämnar prestation eftersom det slösas resurser på att lösa problem som inte rör 

aktiviteter gällande företagets utveckling. Baserat på att Entf1 även upplever en positiv följd i form 

av ökad förståelse som tidigare nämnt, är tolkningen att denna ökade förståelse också stärker 

förtroendet mellan parterna och Shepherd och Zacharakis (2001, s. 136) beskriver att förtroende 

och tillit är en viktigt för att underlätta för parterna att lyckas uppnå en fungerande relation samt 

effektivt samarbete. Vi ser också att ökad förståelse samt stärkt förtroende kan ge positiva följder 

i den framtida relationen genom att man kan nå fördelaktiga lösningar i potentiella 

meningsskiljaktigheter som gynnar företagets utveckling. Vidare antyder vi därför att en 

relationskonflikt även påverkar samarbetets prestation positivt som motsäger den generella bilden 

av att relationskonflikter ger en negativ påverkan på gruppens prestation. 
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Tabell 5. Jämförelse av respondenter grupp 1, konflikter 

  

Tabell 6. Jämförelse av respondenter grupp 2, konflikter

 Entf1 Entf2 Entf3 Entf4 

Inställning till konflikter - Handlar om att lösa dem 

- Entreprenörens inställning 

gör skillnad 

- Känslomässigt engagerad 

- Lösa för samtliga parters bästa 

- Viktigt att lyfta fram eventuella 

problem  

- Oundvikligt i en relation 

- Svårt att lösa konflikter som 

grundar sig i skilda värderingar 

- Det kommer alltid att bli 

konflikter 

- Hantera dem på rätt sätt 

- Konflikter är en del av det som 

leder verksamheten framåt 

Uppkomst av konflikter - Affärsängeln tog in extern 

personal med familjekoppling 

 

 

- Hade inte upplevt några 

konkreta konflikter 

- Delade meningar om företagets 

vision 

- Oeniga i beslut 

- Man trivs inte på ett personligt 

plan  

- Hade inte upplevt några 

konkreta konflikter 

Positiva följder av konflikter - Ökad förståelse för varandra - Därav kunde respondenten inte 

svara på denna fråga 

- Undvika group think 

- Utvärdera och slipa 

verksamheten 

 

- Kunde inte svara på denna fråga 

Negativa följder av konflikter - Känsligare mellan parterna 

- Minskat förtroende 

 

- Därav kunde respondenten inte 

svara på denna fråga 

- Ingen möjlighet att driva 

företaget vidare 

- Avslutat samarbete 

- Kunde inte svara på denna fråga 

 Ent e5 Ent e6 Ent e7 Ent e8 

Inställning till Konflikter - Oundvikligt i nystartade företag. - Skillnad affärsängel och kollegor. 

- Lättare att hantera konflikter om 

liknande visioner existerar   

- Viktigt att lyfta fram 

dem snarast. 

- Inträffar ofta 

 

Uppkomst av konflikter - Delade meningar angående 

strategiska beslut. 

- Affärsängeln intog operativ tjänst. 

- Oerfaren affärsängel 

- Bristande kommunikation. 

- Bristande kommunikation. - Affärsängeln tog in 

extern personal. 

- Sällan alla har likadana 

uppfattningar. 

Positiva följder av konflikter - Har inte upplevt positiva följder.  - Har inte upplevt positiva följder - Inga följder som 

påverkade relationen 

med ängeln 

- Åtkomst till värdefulla 

perspektiv 

Negativa följder av 

konflikter 

- Tidskrävande att underhålla 

relationen 

- Slutade kommunicera 

 

- Förtroendet kan minska - Inga följder som 

påverkade relationen 

med ängeln 

- Upplever inga negativa följder  
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6.3 Värdeskapande aktiviteter 
Tre av respondenterna i grupp ett nämner på liknande sätt vikten av att tänka igenom inställning 

gällande ägandet i bolaget när det handlar om att ta in externa delägare i sitt företag (se Tabell 7). 

Trots att det finns ett behov av kapital och i vissa fall ett behov av extern kompetens bland 

entreprenörerna är det fortfarande viktigt att behålla majoritetsägandet för att kunna bestämma i 

företaget när externa delägare blir en del av företaget. Här är det en märkbar skillnad med 

respondenterna i grupp 2 där ingen av dem reflekterar över detta gällande ägarförhållandena (se 

Tabell 8). En av entreprenörerna nämner däremot i ett annat sammanhang i vår intervju att dennes 

bild är att affärsänglar kräver en för stor ägarandel i utbyte mot deras pengar. Men vi kopplar detta 

till att entreprenören själv har erfarit situationen i sitt eget företag och eftersom denne också är 

driver sitt första bolag är den samlade bilden påverkad av bristande erfarenhet. 

Resultaten tyder på att erfarenheten av att starta bolag ger en ökad insikt i att det är viktigt att 

reflektera över ägarförhållandena när entreprenören ska ta in en extern delägare. I de fall där 

entreprenören saknar tidigare historik av att driva bolag, tolkar vi det som att affärsängeln anser 

att denne tar en större risk med att investera eftersom det finns en osäkerhet gällande om 

entreprenören klarar att genomföra de överenskomna målsättningarna och kräver därmed en större 

ägarandel. 

När det gäller entreprenörernas upplevelser gällande att affärsängeln inte har branscherfarenhet, 

skiljer sig svaren åt bland respondenterna. I grupp ett är det tre entreprenörer som har affärsänglar 

utan specifik branscherfarenhet och Entf1 menar att det inte har någon påverkan i samarbetet, Entf3 

upplever det som negativt medan Entf4 upplever det som positivt (se Tabell 7). Även i grupp två 

är det tre entreprenörer som inte heller har en affärsängeln med branscherfarenhet och Ente6 

upplever inte att det har någon påverkan medan både Ente7och Ente8 upplever det som positivt (se 

Tabell 8). Utifrån denna spridning av svar inom båda grupperna tolkar vi det som att erfarenheten 

av att ha startat flera bolag inte förklarar något i detta sammanhang. Entreprenör som upplever 

avsaknaden av branscherfarenhet som positivt antyder att dessa entreprenörer inte kan relatera till 

de fördelar som en affärsängel med specifik branscherfarenhet kan bidra med på grund av att de 

inte har fått erfara detta. Entreprenörerna kan även vara påverkade av att de positiva upplevelserna 

av affärsängelns bidrag genererar en positiv helhetsbild som även kompenserar för ängelns 

saknade erfarenhet. 

Däremot avviker Entf3 genom att uppleva avsaknaden av branscherfarenhet som negativ eftersom 

det är tidskrävande att lära upp affärsängeln och att man inte kan dra nytta av ängelns kontaktnät 

och affärsstrategier i samma utsträckning (se Tabell 7). Dock bör det även beaktas att Entf3 verkar 

inom en väldigt innovativ bransch som enligt entreprenören själv gör det svårare för affärsänglar 

att ha någon erfarenhet från branschen eftersom många av dem är äldre och blivit förmögna via 

företag i mer klassiska branscher. Entreprenörens medvetenhet angående branschen resulterar i att 

denne inte hade några förväntningar på att affärsängeln skulle vara delaktig i företaget. Däremot 

framstår det som att affärsänglarna i detta fall bör ha kompensationsfaktorer som exempelvis ett 

nätverk som genererar nya investerare för att entreprenören ska uppleva affärsänglarnas 

involvering som positiv.      

Saetre (2003, s. 85) förklarar att investerare kan bidra med relevant kapital som innebär att 

investeraren förutom det investerade kapitalet också bidrar med kompetent kapital samt relevanta 

kompetenser och erfarenheter inom den aktuella branschen. Därför kan det konstateras i vår studie 

att de affärsänglarna utan branscherfarenhet endast bidrar med kompetent kapital. Vidare menar 
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Saetre (2003, s. 83) att entreprenörer upplever relevant kapital som ovärderligt för verksamheten 

men vi påpekar åter igen att entreprenör som inte samarbetat med affärsänglar med 

branscherfarenhet inte upplever detta som att det hämnar företagets utveckling vilket Saetre (2003, 

s. 83) förespråkar. Däremot belyser Entf3 att affärsänglar med branscherfarenhet tenderar att vara 

ovilliga att anpassa sig till branschens utveckling eftersom den tidigare erfarenheten har gett dem 

alla svar. Detta antyder att relevant kapital även kan upplevas som negativt vilket motsäger Saetres 

argument om att relevant kapital upplevs som ovärderligt. Utifrån detta har affärsängeln en viktig 

roll i att vara öppensinnad för att entreprenören ska uppleva relevant kapital som positivt. 

Samtliga entreprenörer i både grupp ett och två har erfarenhet av att affärsänglarna vill inta en 

aktiv roll i företagen och främst genom styrelsearbeten och strategiska diskussioner för att på så 

sätt skapa värde. Däremot är två entreprenörer utmärkande genom liknande upplevelser gällande 

att affärsänglarna övervärderar sin egen förmåga (se Tabell 7 & 8). Entf3 i grupp ett har i tidigare 

bolag upplevt att affärsänglarna övervärderar sin förmåga för att på så sätt höja sitt eget värde och 

kunna erhålla en större ägarandel i bolaget. Det har gjort att entreprenören aldrig har upplevt att 

dennes förväntningar har infriats gällande affärsängeln värdeskapande aktiviteter. 

I grupp två har Ente5 upplevt att affärsängeln har intagit en operativ roll i företaget vilket sedan 

har lett till negativa upplevelser på grund av att affärsängeln inte levt upp till entreprenörens 

förväntningar (se Tabell 8). Anledningen till att ängeln fick ta en operativ roll i företaget berodde 

på att personen hade gett intrycket att denne besatt specifika kompetenser som var relevanta för 

företaget men därefter inte levt upp till den bilden. Detta tyder på att de olika affärsänglarna har 

överdrivit i beskrivning av sin egen förmåga i de båda fallen för att dra nytta av situationen till sin 

egen vinning. Vi tolkar det som att affärsänglarna gjort detta med grund i att få en större insyn i 

företaget och högre kontroll genom att förhandla sig till en större ägarandel samt att inta en operativ 

roll i företaget. 

Utifrån våra teoretiska utgångspunkter antyder det att ett adverse selection beteende har ägt rum 

som Amit et al. (1998, s. 443) beskriver som att entreprenören har incitament att använda sig av 

dold information för egen vinning på den andres bekostnad. Däremot är situationen omvänd i våra 

fall, affärsängeln har beskrivit sina kompetenser opportunistiskt. Detta följer Giffords (1997, s. 

460) argument om att även entreprenören kan befinna sig i rollen som principalen i agent-principal 

förhållandet och på så sätt utsättas för agentrisker. Därför framhåller vi att det finns situationer i 

relationen mellan entreprenör och affärsängeln där affärsängeln har incitament att använda sig av 

dold information och utsätta entreprenören för agentrisker. Entreprenörerna i fråga upplever en 

sådan här handling som negativ eftersom affärsänglarna inte lever upp till det förväntade 

värdeskapandet. Det kan leda att parterna går miste om att nå fördelaktiga lösningar i framtida 

meningsskiljaktigheter gällande företagets verksamhet som missgynnar företagets utveckling 

eftersom Sapienza et al (2000, s. 343) menar att det endast är möjlighet när relationen präglas av 

båda parterna handlar rättvist och ärligt.     
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Tabell 7. Jämförelse av respondenter i grupp 1, värdeskapande 

 

Tabell 8. Jämförelse av respondenter i grupp 2, värdeskapande 

 Entf1 Entf2 Entf3 Entf4 

Inställning rörande att ta in 

externa delägare 

- Behålla majoriteten  vill kunna 

bestämma 

- Fundera över frågor gällande 

majoriteten 

- Förtroende och potential i långsiktigt 

arbete  inga problem   

- Behålla majoriteten  för 

att kunna bestämma 

- Problematiskt om delägare inte 

förstår verksamheten 

Positivt när inget  

Affärsängelns bidrag - Erfarenhet av affärsmannaskap 

och entreprenörskap 

- Involverade med den kunskap som 

affärsänglarna innehar 

- Ibland operativ roll 

- Ett stöd 

- Ingen branscherfarenhet 

-Styrelsearbete  

- Blandad kompott av erfarenhet, inkl. 

branscherfarenhet 

- Gynnsamma utbyten mellan parterna 

- Kompetens & kontakter 

 

- Styrelsen 

- Pengar 

- Operativ roll 

- Ingen branscherfarenhet 

 

- Aktivt styrelsearbete 

- Lång erfarenhet av företagande 

- Ingen branscherfarenhet 

Upplevelser gällande 

affärsängeln bidrag 

- Otroligt bra 

- Avsaknad av branscherfarenhet  

ingen påverkan på samarbetet 

- Affärsänglarna finns alltid där 

 

 

 

- Väldigt viktiga 

- Väldigt positivt med all erfarenhet 

- Branscherfarenhet  skapat värde i 

bolaget 

- Utbytena är positiva  bidrar till 

företagets utveckling 

- Räcker med styrelsearbete, 

inte operativt arbete 

- Tidskrävande att utbilda folk 

i affärsidén 

- Positivt med pengar, annars 

ingen verksamhet 

Avsaknad av 

branscherfarenhet  negativt 

för samarbetet 

- Affärsängeln övervärderar 

sin förmåga 

- Bara positivt 

- Bidragit till företagets tillväxt 

- Avsaknad av branscherfarenhet 

 positivt för samarbetet 

 Ent e5 Ent e6 Ent e7 Ent e8 

Inställning rörande att ta in 

externa delägare 

- Legitimitet 

- För många delägare  försvårar 

styrelsearbetet 

 

- Förutsättning för att kunna driva 

bolaget vidare 

- Generellt sätt positivt 

- Kapitalinjektion 

- Förutsättning för att kunna driva bolaget 

vidare 

- Kapitalbehov 

- Förutsättning för att kunna 

driva bolaget vidare 

- Dela risken med delägare 

Affärsänglens bidrag  - Branscherfarenhet. 

- Mentorroll 

- Operativ roll. 

- Givande strategiska diskussioner 

- Utmanande frågeställningar 

- Ingen branscherfarenhet  

- Diskussioner ang. strategiska beslut. 

- Bidrar med kompetenser & kontakter 

- Ingen branscherfarenhet 

- Strategiska Diskussioner 

- Regelbunden 

styrelseaktivitet 

- Ingen branscherfarenhet 

Upplevelser gällande 

affärsängeln bidrag 

- Ängeln levde inte upp till Ente5 

förväntningar. 

- Viktigt att ängeln är lyhörd. 

- Branscherfarenhet  mycket 

givande i form av specifik 

kompetens 

- Diskussioner  Mer fördelaktiga 

lösningar 

- Änglar ska bidra på strategisk 

nivå inte operativ. 

- De operativa rollerna är 

tidskrävande 

- Avsaknad av branscherfarenhet 

 ingen påverkan på samarbetet 

- Mer rörelsefrihet p.g.a. ängelns bristande 

branscherfarenhet. 

- Nya Värdefulla kontakter 

- Tillgång till ängelns nätverk. 

- Avsaknad av branscherfarenhet  

givande, nya perspektiv 

- Givande diskussioner. 

- Tillgång till värdefulla 

perspektiv och nätverk. 

- Avsaknad av 

branscherfarenhet  

givande, nya perspektiv 
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6.4 Övervakning och risker 
När det handlar om hur entreprenörerna i grupp ett upplever den övervakning som affärsänglarna 

använder för att övervaka sin investering är det tydligt att dessa upplever det som positivt (se 

Tabell 9). Entf1 och Entf4 upplever att affärsänglar inte ställer några konstiga krav och Entf2 

upplever övervakning som positivt beroende på att entreprenören är väldigt mån om att 

affärsänglarna är aktiva i företaget vilket de bland annat är via sin övervakning. Här syns en 

märkbar skillnad med grupp två där entreprenörerna istället relaterar sina upplevelser rörande 

övervakningen som negativa (se Tabell 10). Ente6 upplever att affärsängeln använder sig av en 

intensiv övervakning vilket leder till att denne upplever att ängeln inte har något förtroende för 

entreprenören.  Ente5 upplever att det är tidskrävande att diskutera med affärsänglarna när de 

övervakar genom att lägga sig i på detaljnivå i det operativa arbetet och upplever det som extra 

påtagligt när oroligt och kritiskt lagda affärsänglar är delägare i företaget. Vi tolkar det som att 

entreprenörerna i grupp två upplever affärsänglarnas övervakning som pressande och kräver att de 

avsätter tid från det operativa arbetet som skulle kunna driva företagets utveckling framåt för att 

istället övertyga investerarna om de överenskomna målsättningarna kommer att nås. 

Skillnaden mellan grupperna menar vi tyder på entreprenörerna som startat flera bolag gynnas av 

att de har en historik som entreprenör. Affärsänglarna behöver inte övervaka lika intensivt utan 

litar på att entreprenören fullföljer sina åtaganden. Entreprenörer med bristande erfarenhet utsätts 

för intensivare övervakning vilket upplevs som negativt och leder till minskat driftfokus hos 

entreprenören. Van Osnabrugge (2000, s. 108) förklarar att affärsänglar ofta använder sig av de 

ofullständiga avtalens utgångspunkt vilket innebär att affärsängeln ägnar sig åt riskminimering av 

opportunistiskt beteende efter att investeringen ägt rum. Affärsängeln efterkonstruerar då avtalets 

ramar genom att denne tar en aktiv roll i företag som befinner sig i för att kunna minimera 

agentproblemen (Van Osnabrugge, 2000, s. 98). Vi tolkar det som det att när den aktiva rollen 

används av affärsängeln som ett sätt att övervaka sin investering, finns det gräns där den aktiva 

rollen blir för intensiv vilket skapar negativa upplevelser hos entreprenören gällande relationen.   

Den sammantagna bilden av vilka risker entreprenörerna upplever i relationen med affärsängeln 

är att de har spridda svar i sina upplevelser vilket tyder på att upplevelserna gällande risker inte 

kan förklaras med hjälp av den erfarenhet av starta bolag som skiljer våra respondentgrupper åt 

(se Tabell 9 & 10). Vi tolkar det istället som att upplevelserna är beroende av varje individs erfarna 

situationer som kan relateras till vilka risker som är mest påtagliga i relationen. Däremot har vissa 

entreprenörer liknande upplevelser. Både Entf2och Entf4 i grupp ett upplever att en av riskerna är 

att det uppstår motsägande uppfattningar om hur verksamheten ska drivas vilket kan leda till att 

någon av parterna bromsar upp företagets utveckling samt konflikter (se Tabell 9). Landström 

(1992, s. 202) menar att när de båda parternas målsättningar kolliderar eller när det råder olika 

uppfattningar om vilka strategiska beslut som gynnar företaget är incitamenten mer påtagliga för 

entreprenören att utnyttja existerande asymmetrisk information mellan parterna. Detta antyder att 

risken som entreprenörerna nämner gällande motsägande uppfattningar även innefattar att 

entreprenörerna har större incitament att utnyttja situationen. Det innebär att risken är som störts 

för affärsängeln i detta fall men trots det upplever entreprenören det som en påtaglig risk för denne. 

Vidare upplever Entf1 att en risk är att entreprenören gör affärsängeln besviken genom att företaget 

inte går så bra som man hade förväntat vilket även Ente8 upplever vara en risk. Detta tolkar vi som 

att företag i uppstartsfasen sällan följer en rak linje utan måste vara flexibla och ha möjlighet att 

ändra riktning vilket i sin tur leder till att affärsänglar blir besvikna på grund av att de ursprungliga 

förväntningarna inte uppnås. Traditionella investerare som väljer att exempelvis förhålla sig till att 



66 
 

utvärdera utefter vad som står i affärsplan kan på så vis bli besvikna av att ett nystartat har ändrat 

riktning på grund av att inte resultatet uppnås. Detta skapar en negativ upplevelse för båda parterna 

i relationen, affärsängeln blir besviken och Entf1 upplever det som känslomässigt jobbigt att 

behöva göra affärsängeln besviken. Vi tolkar det som att de negativa upplevelserna kommer att 

missgynna parternas prestationer. Det skulle även kunna leda till att det blir kostsamt för 

entreprenören eftersom affärsängeln vill ha mer aktier för pengarna eftersom målen inte uppnås. 
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Tabell 9. Jämförelse av respondenter grupp 1, övervakning och risker 

 

Tabell 10. Jämförelse av respondenter grupp 2, övervakning och risker 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Entf1 Entf2 Entf3 Entf4 
Risker i relationen - Olika åsikter rent 

relationsmässigt 

- Göra affärsängeln besviken  

känslomässigt jobbigt 

- 

- Motsägande uppfattningar om 

verksamheten 

- Ena parten blir som en 

bromskloss 

- Finansiell risk  beroende av 

kapital 

- Affärsängeln involverar sig för 

mycket 

- Att anställa affärsängeln i 

företaget 

-  

- Motsägande uppfattningar om 

verksamheten  konflikter 

 

Den upplevda övervakningen - Positivt 

- Affärsänglarna vill inte ha 

kontroll över allt 

- Positivt  

- Ville att de skulle övervaka  

ett sätt att vara aktiva 

- Hade ingen uppfattning om 

detta 

- Positivt 

- Ställer inga konstiga krav 

 Ent e5 Ent e6 Ent e7 Ent e8 

Risker i relationen - Liknande risker som alla 

andra relationer 

- Affärsängeln har ett kortare 

tidsperspektiv 

 

- Om parterna inte kan föra en 

dialog  samarbetet kan sluta 

fungera 

- Affärsängeln investerar på 

felaktiga grunder 

- Undvika att skapa felaktiga 

förväntningar 

Den upplevda övervakningen -Inte helt friktionsfri 

- Änglarna kan vara oroliga och 

kritiskt lagda 

- Dialogen är viktig 

- För intensiv övervakning 

- Känsla av att affärsänglarna 

inte hade något förtroende 

- Oroväckande 

- Stressande 

- Viktigt med en fungerande dialog 



68 
 

7 Slutsats 
Inledningsvis redogör vi i detta avsnitt en modell med de begrepp som framkommit i vår empiriska 

analys och är viktiga för vår slutsats gällande upplevelsen av relationen och vilken betydelse 

relation har för företagets utveckling. Vidare i avsnittet presenteras våra slutsatser och vi besvarar 

vår frågeställning samt våra syften. Avslutningsvis presenterar vi studiens praktiska 

rekommendationer, studiens bidrag och förslag till framtida forskning.    

7.1 Slutsats 
Eftersom vi vill återkoppla problemdiskussionen med dig som läsare, kommer vi påminna om 

problemformuleringen och syften. För att få en logisk följd i vårt slutsatsavsnitt kommer vi att 

inleda med att beskriva de områden som vi funnit avgörande för entreprenörens upplevelser av 

den yrkesmässiga relationen med affärsängeln. Vår problemformulering i studien lyder som 

följande: Hur upplever entreprenören den yrkesmässiga relationen med affärsängeln och vilken 

betydelse har den för företagets utveckling? 

I modellen nedan (se Figur 4) belyser vi de begrepp som utifrån vår empiriska analys har visat sig 

vara avgörande i huruvida entreprenören upplever den yrkesmässiga relationen gentemot 

affärsängeln som positiv eller negativ. Cirklarna beskriver förberedelser till relationen, relationen 

samt företagets utveckling. Där cirklarna överlappar mellan förberedelser till relationen och 

relationen, förklaras hur förberedelserna påverkar och skapar relationens grundförutsättningar. I 

detta utrymme ser vi att begreppen förtroende och värdeskapande aktiviteter befinner sig. 

Förtroende framstår i denna studie som ett centralt begrepp och vår analys indikerar att det måste 

finnas ett förtroende mellan parterna för att ett samarbete skall inledas. Förtroendet är därmed 

viktigt innan relationen inleds men samtidigt är det även viktigt att det existerar i den pågående 

relationen för att relationen skall upplevas som positiv. Vidare visar denna studie på att bristande 

förtroende kan leda till negativa konsekvenser för företagets utveckling på grund av exempelvis 

att entreprenören går miste om relationella vinster. Därför är förtroende en central del för hur 

relationen senare kommer att upplevas.  

Värdeskapande aktiviteter är också kopplad till förberedelserna till relationen eftersom att vi i 

denna studie har belyst vikten av att parternas förmåga till att skapa värde i företaget bör klargöras 

redan i detta skede för att därmed skapa realistiska förväntningar. Denna studie har exemplifierat 

att orealistiska förväntningar kan leda till intensiv övervakning och konflikter som resulterar i 

negativa upplevelser hos entreprenören och därmed är det viktigt förebygga dessa negativa 

konsekvenser redan i förberedelserna till relationen. Värdeskapande aktiviteter är även något som 

senare kan ha en inverkan på hur relationen upplevs, både positivt och negativt och därför är 

värdeskapande något som är av betydelse både i förberedelserna till relationen samt i den pågående 

relationen.  Vidare befinner sig konflikter samt övervakning och risker i relationen för att dessa är 

faktorer som kan ha en inverkan på den löpande relationen. Det utrymmet som relationen har 

gemensamt med företagets utveckling förklarar att relationen har en inverkan på företagets 

utveckling vilket vi kommer att belysa nedan i vår slutsats. Vi har illustrerat med hjälp av pilarna 

var i processen de fyra olika begreppen påverkar entreprenörernas upplevelser av relationen. Det 

är viktigt att poängtera att cirklarnas storlek och den överlappande ytan inte beskriver till vilken 

grad som cirklarna påverkar varandra. För att förtydliga för dig som läsare beskriver modellen en 

process där förberedelserna till relationen påverkar relationen men den pågående relationen har 
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ingen inverkan på förberedelserna. Relationen har sedan en inverkan på företagets utveckling men 

företagets utveckling påverkar inte relationen i denna modell. 

 

Figur 4. Sammanfattande begrepp från empirin 

Vårt huvudsyfte med denna studie var ämnat att skapa en ökad förståelse för de skillnader och 

likheter som finns i hur entreprenören upplever den yrkesmässiga relationen gentemot affärsängeln 

och vilken betydelse relationen har för företagets utveckling. Vidare kommer vi därför att redogöra 

för hur vi har besvarat detta syfte. I vår studie har vi lyckats identifiera fyra avgörande områden 

som tillsammans skapar en helhetsbild av hur entreprenören upplever relationen gentemot 

affärsängeln. I slutsatsdiskussionen kommer det även förklaras till hur samspelet mellan dessa 

områden i slutändan kan påverkar företagets utveckling. 

 

Förtroende har i vårt resultat visat sig vara av yttersta vikt för att entreprenören skall uppleva 

relationen som positiv. Förtroende framstår som viktigt ur både entreprenörens och affärsängelns 

perspektiv eftersom det ligger till grund för både oönskat och önskvärt beteende. Vidare är även 

förtroende en grundläggande byggsten för att ens samarbetet med affärsängeln skall inledas. Vår 

studie antyder att det är viktigt att det redan existerar ett förtroendekapital mellan parterna innan 

relationen inleds för på så sätt förebygga oönskat beteende och eventuella konflikter som kan 

uppstå i den framtida relationen. 

Studien visar att entreprenören belyser vikten av att känna ett förtroende för affärsängeln för att 

vara villiga att inleda ett samarbete. Eftersom förtroende även är ett investeringskriterium för 

affärsängeln tyder detta dels på att entreprenören är medveten om att samarbeten med affärsänglar 

kräver att det existerar ett förtroende mellan parterna och förhåller sig till detta samt att även 

entreprenören har förtroende som ett eget kriterium när denne söker investerare. Utifrån ett av våra 

delsyften, tyder detta på att entreprenören förhåller sig till affärsängeln investeringskriterier 
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gällande förtroende vilket senare har betydelse för relationen eftersom de kan uppnå ett väl 

fungerande samarbete baserat på parternas inledande förtroende för varandra.    

I vår studie urskiljer det sig en skillnad mellan våra olika respondentgrupper i upplevelsen av för 

starkt förtroende. Bland entreprenörerna som har startat flera företag är upplevelsen att för starkt 

förtroende kan leda till negativa konsekvenser medan förstagångsentreprenörerna upplever det 

som bara positivt. Detta verkar bero på att den begränsade erfarenheten av yrkesmässiga relationer 

ger en positivare bild eftersom entreprenörerna inte upplevt negativa konsekvenser av för starkt 

förtroende i den nuvarande diskussionen.    

Vi kan konstatera att konflikter har inverkan på om hur en entreprenör upplever den yrkesmässiga 

relationen med affärsängeln. Utifrån vår analys av det empiriska materialet kan vi konstatera att 

den sammantagna bilden av relationskonflikter är att dessa leder till att negativa upplevelser för 

entreprenören. Entreprenörerna beskrev att relationskonflikter kunde leda till att parterna slutade 

kommunicera med varandra samt att det även kan minska entreprenörens förtroende gentemot 

affärsängel. Detta innebär att relationskonflikter i relationen mellan entreprenörer och affärsänglar 

kan påverka företagets utveckling negativt gentemot om de inte hade uppstått vilket lägger fokus 

på att förebygga konflikter. Att förebygga relationskonflikter är därför en viktig aspekt i att 

relationen skall kunna leda till relationella vinster med hjälp av sakkonflikter. Förebyggandet av 

relationskonflikter menar vi till stor del läggs i förhandlingsprocessen när relationen mellan 

entreprenören och affärsängeln skall inledas. Relationskonflikter kan förebyggas med hjälp av att 

entreprenörens och affärsängelns personkemi överensstämmer och att parterna har liknande 

målsättningar och visioner angående företagets framtid. Det kan även förbyggas genom att 

entreprenören är tydlig och ärlig med att vad som är realistiskt och inte samt att affärsängeln är 

tydlig och ärlig med vad denne kan bidra med och hur mycket denne är villig att engagera sig i 

företaget. 

Utifrån vår studie framstår det som att relevant kapital inte enbart är positivt för entreprenören 

vilket skiljer sig från tidigare forskning, samt att branscherfarenheten som affärsängeln innehar 

eller inte är värd att studera vidare. Vår analys antyder att relevant kapital även kan hämna 

företagets utveckling och ge upphov till konflikter vilket tyder på raka motsatsen mot tidigare 

forskning. Analysen gav även upphov till att värdeskapande påverkar den inledande relationens 

förutsättningar. Detta exemplifieras i vår studie av att entreprenörer har förväntningar på att 

affärsänglar ska bidra med kompetens. Förväntningarna av dessa kompetenser är i högsta grad 

kopplade till ängelns branscherfarenhet vilket därmed sätter grunden för relationen angående vad 

entreprenören kommer att uppleva som positiva eller negativa upplevelser av affärsängelns bidrag. 

Därför är det av stor vikt att affärsänglarna är ärliga med hur deras branscherfarenhet och 

kompetenser kan appliceras till entreprenörens företag för att undvika att denne inte ska erhålla för 

höga förväntningar på affärsängelns involvering i företaget. 

Vi konstaterar i vår studie att entreprenörens upplevelser av affärsängelns övervakning påverkar 

entreprenörens totala upplevelse av relationen. En för intensiv övervakningen kan göra att 

entreprenören känner att affärsängeln inte har ett förtroende för person i fråga. När förtroendet 

minskar finns också risken att parterna får en bristande kommunikation som missgynnar parternas 

samarbete.  När affärsängeln lägger sig i på detaljnivå i företaget som ett sätt för att övervaka, 

upplever entreprenören att det är tidskrävande att behöva förklara för affärsängeln och att 

entreprenören inte fokuserar på de aktiviteter som för utveckling framåt. Dessa olika scenarier ger 

negativa upplevelser som också för med sig negativa upplevelser gällande relation vilket är 

negativt för företagets utveckling. Däremot kan en entreprenör som vill att affärsänglarna ska vara 
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så aktiva som möjligt uppleva övervakning som positivt som för att övervakningen blir ett sätt att 

vara aktiv. Det genererar istället positiva upplevelser som också omfattar upplevelsen av 

relationen. Risken med att företaget inte når upp till de förväntningar som affärsänglarna har, 

upplever entreprenörerna kan vara negativt eftersom båda parterna i relationen får negativa 

upplevelser av situationen. När det finns missnöje i relationen mellan parterna hämnas parternas 

prestationer vilket har en negativ inverkan på företaget utveckling.  

Avslutningsvis vill vi återkoppla till vårt problem: Hur upplever entreprenören den yrkesmässiga 

relationen med en affärsängel och vilken betydelse har den för företagets utveckling? Vi menar att 

entreprenörens upplevelser av den yrkesmässiga relationen gentemot affärsängeln är en komplex 

sammansättning av entreprenörens och affärsängelns inställning, attityd och agerande gällande de 

fyra begreppen som vi tagit fram. Vi konstaterar att relationen har en inverkan på företagets 

utveckling, antingen positivt eller negativt, men vi kan inte urskilja till vilken grad vilket inte heller 

var vårt syfte. Men gällande frågan om vad som avgör om företaget utvecklas positivt eller negativt 

menar vi beror på huruvida parterna handlade för att förebygga eventuella risker som begreppen 

värdeskapande och konflikter medför. Vidare påverkas det även av parternas agerande i den 

pågående relationen som och att detta agerande också påverkas av hur väl förberedelserna har 

skötts. 

7.2 Praktiska Rekommendationer 
Eftersom att relationen mellan entreprenören och affärsängeln framförallt är en företeelse skapade 

av de två parterna och som även påverkar deras upplevelser av relationen samt företaget, är våra 

rekommendationer främst riktade mot entreprenörer och affärsänglar. Studiens syfte var att skapa 

en ökad förståelse för hur entreprenörerna upplever relationen samt hur denna påverkar företagets 

utveckling. Vi rekommenderar att entreprenörer tar till sig det som vår studie visar, nämligen att 

relationen är en produkt av flera påverkande omständigheter som är beroende av varandra för att 

skapa ett helhetsintryck av relationen. Det som denna studie kommit fram till kan även appliceras 

på entreprenörer som söker efter ytterligare kapital från affärsänglar. De kan med hjälp av denna 

studie få en insikt i vad som är relevant i den processen och även för att kunna ge den ingående 

relationen goda förutsättningar för relationens framtid. Som tidigare nämnts kan för intensiv 

övervakning och konflikter i relationen förebyggas med hjälp av att en utförlig diskussion förs i 

relationens förberedande process. Genom att tydliggöra kompetenser, förväntningar och visioner 

kan problematiska situationer i relationens pågående fas undvikas och därmed skapa goda 

förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan entreprenör och affärsängel som gynnar 

företagets utveckling. 

Vidare understryker studien vikten av att en fungerande relation eftersom upplevelserna av 

relationen också visar sig ha en påverkan på företagets utveckling. Därmed är det av intresse för 

båda entreprenörer och affärsänglar att ta del av studien då den kan ge dem ökad förståelse och 

insyn i relationens betydelse för företagets utveckling. Affärsänglar kan med hjälp av denna studie 

erhålla en förståelse i vilka konsekvenser deras agerande kan få för det framtida samarbetet. 

Därmed kan de baserat på studien vidta lämpliga åtgärder och anpassa sitt agerande för att 

underhålla relationen, och därigenom säkerställa att entreprenören använder sig av affärsängelns 

kompetenser och råd för företagets bästa. Dock är det viktigt att påpeka att affärsänglarna bör vara 

tydliga med vilka kompetenser de besitter för att entreprenören inte skall skapa orealistiska 

förväntningar på affärängelns delaktighet vilket kan leda till negativa upplevelser. Bortsett från 

entreprenörer och affärsänglar uppmuntrar vi även organisationer som arbetar med att vara 

mellanhand mellan entreprenörer och informella riskkapitalister att använda denna studie. För 
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dessa organisationer kan denna studie skapa en ökad förståelse för de svårigheter som 

entreprenörer ser med att attrahera finansiellt stöd från affärsänglar och med hjälp av denna studie 

kan dessa organisationer som exempelvis inkubatorer hjälpa entreprenörer att förbereda sig innan 

den initiala kontakten med affärsängeln äger rum. 

7.3 Studiens teoretiska bidrag 
I studiens problembakgrund konstaterade vi att det hade genomförts ett förhållandevis litet antal 

studier med kvalitativ metod som hade undersökt relationen mellan affärsänglar och entreprenörer 

utifrån entreprenörens perspektiv. Denna studie har bidragit till en minskning av detta 

forskningsgap och skapat en ökad förståelse inom ämnet vilket var vårt huvudsyfte. Denna studie 

har även minskat den existerande ambivalensen som omger forskningen kring informellt 

riskkapital som uppstått på grund av affärsänglarnas strävan efter anonymitet samt access till 

relevant data. Studien har även styrkt den allmänna bilden av att teorier gällande formellt 

riskkapital kan vara applicerbara till forskningen gällande det informella riskkapitalet om det sker 

med en försiktighet. Flera av de teorier vi adopterade från formellt riskkapital har vi kunnat 

använda för att förklara situationer som har uppstått i relationen mellan entreprenörer och 

affärsänglar.  

Därmed har vi med framgång överfört sådana teorier till nya kontexter där de används för att 

förklara fenomen som tidigare saknat en teoretisk förklaring. Trots att vi i denna studie belyst att 

agentteorin inte är den ideala teorin för att beskriva relationen mellan entreprenör och affärsängel 

har vissa agentteorier dock visat sig användbara. Denna studie har vidareutvecklat 

förtroendesignaleringsteorin som Herold (2010) belyste. I relationen mellan entreprenör och 

affärsängel framstår det dock som att det istället för belönings- och vitessystem, är intensiv 

övervakning som signalerar ett bristande förtroende. Ett av studiens delsyften var även att studera 

hur entreprenörer förhåller sig till affärsänglarnas investeringskriterier. Studiens resultat indikerar 

på att entreprenörer som söker ytterligare kapital är i en svårt utsatt ekonomisk situation som 

hindrar dem från att ha egna utförliga investeringskriterium. Dock framstår det som att 

entreprenörer behöver känna ett förtroende till affärsängeln för att vara villiga att inleda ett 

samarbete, och detta tyder på att vi har identifierat ett investeringskriterium som entreprenörerna 

anser vara vitalt vilket är en ny upptäckt om vi jämför med tidigare forskning. 

Studien har även till stor del belyst hur komplex relationen mellan parterna är. Detta har vi påvisat 

genom att uppmärksamma kopplingar mellan olika begrepp inom forskningen för att på kunna ge 

läsaren en ökad förståelse om den yrkesmässiga relationen parterna emellan. Vi bidrar med en 

förklaring om hur begreppen kan påverka varandra samt företagets utveckling. 

7.4 Förslag till framtida forskning 
Vår studie har skapat en ökad förståelse angående hur entreprenörer upplever relationen gentemot 

affärsänglar. I vår problembakgrund belyste vi att denna företeelse är relativt outforskad mark 

inom forskningen. Allt eftersom uppsatsprocessen fortlöpt har vi dock identifierat ett antal olika 

områden som skulle gynnas av vidare forskning. Vår studie belyser Landströms (1992, s. 218) 

kritik gällande agentteorins relevans i relationen mellan entreprenör och affärsängel. Vi framhåller 

att incitamenten till opportunistiskt beteende inte är speciellt påtagliga i denna typ av relation och 

därför bör forskare fortsätta utveckla och anpassa agentteorin utefter de rådande omständigheterna 

som existerar i relationen mellan entreprenör och affärsängel, likt den tolkning som Van 

Osnabrugge (2000, s. 108) framställde.  
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Vi har i studien exemplifierat att entreprenörer inom innovativa branscher kan uppleva det som att 

affärsänglar inte har möjlighet att skapa värde med hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

kompetenser. Därför finner vi det lämpligt att framtida forskning bör fokusera på huruvida 

affärsänglar behöver kompensera för att deras värdeskapande aktivitet skall upplevas som positivt 

av entreprenören.  Vidare kan vi i denna studie konstatera att relationen har en inverkan på 

företagets utveckling, däremot tillät inte studiens metod oss att studera vilken konkret inverkan 

den hade. Detta föranleder att det är av intresse att med hjälp av en kvantitativ metod på vilka sätt 

och till vilken grad som relationen kan påverka företagets utveckling.  

Nästa naturliga steg i den framtida forskningen är att studera relationen utifrån affärsänglarnas 

upplevelser eftersom relationens är ett samspel mellan två individer. Båda parternas upplevelser 

är av relevans för att kunna fastställa en samlad upplevelse av relationen mellan entreprenör och 

affärängel. Relationen mellan entreprenören och affärsängeln är av en komplex natur där 

kvalitativa studier kan användas som en metod för att belysa och förklara de bakomliggande 

omständigheterna till relationen. Därför skulle en kvalitativ studie av relationen utifrån 

affärsängelns perspektiv kunna bidra med nya perspektiv och upplevelser som kan användas för 

att skapa en ökad förståelse av båda perspektiven i relationen.  

7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Ur en samhällelig aspekt anser vi att denna studie är av relevans. Det är en ständig ökning av 

nystartade företag i Sverige och dessa skapar nya arbetstillfällen. En förutsättning för att företagen 

ska kunna växa är att det finns en fungerande kapitalförsörjning, det vill säga att investerare 

erbjuder kapital för att lösa finansieringsproblematiken. Genom att öka förståelsen för vilka 

aspekter som påverkar företagets utveckling i den yrkesmässiga relationen mellan entreprenör och 

affärsängel, kan ett effektivt och fungerande samarbete uppnås som i sin tur bidrar till tillväxten 

av nya arbetstillfällen i Sverige. 

Denna studie belyser vikten av ärlighet och förtroende samt att begreppen spelar en stor roll i 

relationen mellan entreprenör och affärsängeln. Båda parterna i denna relation har flertalet gånger 

påpekat att det är viktigt med etiskt beteende i form av ärlighet och att parterna känner ett 

förtroende för varandra. På så vis har studien belyst både den positiva inverkan som etiskt 

handlande medför (relationella vinster och rättvisa) samt de negativa aspekter, minskat förtroende 

och ett dysfunktionellt samarbete. Vi som författare har även genom hela arbetets gång varit noga 

med våra respondenters anonymitet i studien.    
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8 Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel presenterar vi en utvärdering av en kvalitativ studies kvalitetskriterier. 

Vi för även en diskussion om studiens tillförlitlighet och äkthet.    

8.1 Studiens tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet kan utvärderas utefter fyra stycken kriterier vilka vi har utgått ifrån när vi 

bedömt tillförlitligheten, dessa är trovärdighet överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman & Bell, 2011, s. 395). Kvalitativa studiers trovärdighet är i hög grad 

beroende på vilken intervjumetod som används samt att intervjuarens flexibilitet och färdigheter i 

att styra intervjun är av stor betydelse för att forskaren skall uppnå nya upptäckter (Johansson 

Lindfors, 168).  Detta tacklade vi genom att använda oss av en intervjuguide som skulle försäkra 

oss om att data angående de relevanta ämnena kunde framkallas. Med denna studie ämnade vi att 

skapa en djupare förståelse inom ämnet och för att försäkra oss om att detta skulle uppnås valde vi 

att vara två som genomförde intervjuerna för att på detta sätt undvika att missa potentiella 

fördjupningsämnen som kunde leda till en minskad trovärdighet. 

Bryman och Bell (2011, s. 398) understryker att i kvalitativa studier är syftet ofta att forskaren 

studerar ett relativt litet urval mer intensivt för att upptäcka nya företeelser inom en specifik 

kontext. Detta innebär att studiens sällan går att överföra till andra kontexter än i den kontext som 

det empiriska materialet hämtades ifrån. Vi har dock i denna studie inte haft som mål att kunna 

överföra denna studies resultat till andra kontexter utan istället har vi valt att med hjälp av exempel 

belysa hur entreprenören uppfattar relationen till affärsängeln. 

Studiens pålitlighet bedöms efter till vilken grad som forskarna har redovisat sitt tillvägagångssätt 

och hur de har kommit fram till sina resultat. Detta kriterium menar Bryman och Bell (2011, s. 

398) att forskarna uppnår med hjälp av att kunna uppvisa en fullständig dokumentation av hur de 

gick tillväga i studiens samtliga faser. Detta påvisade vi genom att med en utförlig diskussion 

motivera varför studiens problem var relevant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vidare 

motiverade vi i vår vetenskapliga metod varför studien blev utformad på detta sätt samt att de 

teorier som vi använde i den teoretiska referensramen var relevanta utifrån studiens problem och 

syfte. I vårt tillvägagångssätt har vi även förklarat hur urvalsprocessen gått till och att vi använt 

oss av diverse kriterier för att säkerställa att vår insamlade data är relevant utifrån vårt problem 

samt varför intervjuguiden är utformad som den är. Under samtliga delar av studiens process har 

vi dokumenterat och antecknat våra tankegångar samt transkriberat de inspelade intervjuerna. 

 Det är viktigt att forskarna tydliggör att deras personliga värderingar inte har speglat studien, samt 

att de använda teorierna inte är felaktigt presenterade för att studien skall framstå som tillförlitlig 

(Bryman & Bell, 2011, s. 398). Vi har medvetet försökt att exkludera våra personliga värderingar 

från denna studie och för att förmedla detta har vi redovisat vår förförståelse samt motiverat varför 

framförallt vår teoretiska referensram, empiriska presentation och analys är framställd som den är. 

Detta har vi gjort för att redogöra för läsaren att vi har förhållit oss till riskerna med personliga 

värderingar i vår studie. Däremot bygger vår kunskapssyn på att vi har genomfört tolkningar av 

varför verkligheten ser ut som den gör och därmed blir det svårt att förklara till vilken grad som vi 

uppnått detta kriterium. 

8.2 Studiens äkthet 
Studiens äkthet är indelad i fem stycken delkriterier där det första innefattar att forskarna har gett 

en rättvis bild av de åsikter som respondenterna har förmedlat (Bryman & Bell, 2011, s. 398). 
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Detta har vi förhållit oss till med hjälp av att använda en stor mängd citat i vår empiriska 

redovisning, detta har vi gjort för att lyfta fram respondenternas egna röster för ge läsaren möjlighet 

att se de tolkningar som vi senare gjorde i analysen. Det andra kriteriet är ontologisk autencitet 

och innebär att studien skall ge respondenterna en förståelse av den sociala miljö som respondenten 

befinner sig i (Bryman & Bell, 2011, s. 399). Vidare är det tredje kriteriet att studien skall ha en 

utbildande autencitet vilket betyder att den ska hjälpa respondenterna att uppfatta andra relevanta 

perspektiv inom den sociala miljön. Vi har förhållit oss till dessa kriterier eftersom vi har skapat 

en djupare förståelse och belyst nya situationer med beskrivande förklaringar inom entreprenörens 

och affärsängelns relation, vi har även i vår teoretiska referensram inkluderat vissa teorier som 

beskrivits utifrån affärsängelns perspektiv samtidigt som vi i vår analys har gjort tolkningar till 

vad affärsängelns agerande kan bero på. På grund av detta anser vi även att vi uppnår de övriga 

två kriterierna, katalytisk och taktisk autencitet som ställer krav på att studien kan ge motiv till att 

respondenten vill och kan förändra sin situation (Bryman & Bell, 2011, s. 399). Dessa kriterier 

anser vi har uppnåtts eftersom vi tydligt redogjort för hur en effektiv alternativt ineffektiv relation 

mellan entreprenören och affärsängeln kan påverka företaget. Samtidigt har vi även i vår studie 

reflekterat över hur vissa omständigheter är beroende av varandra för att därmed tydliggöra hur 

entreprenören skall förändra sin situation.   

  

 

  

  



76 
 

Källförteckning 
  

Abdulsaleh, A. M., & Worthington, A. C. (2013). Small and Medium-Sized Enterprises Financing: 

A of Literature. International Journal of Business and Management, 8 (14), 36–54. 

 

Aernoudt, R. (2005). Executive forum: Seven ways to stimulate business angels' investments. 

Venture Capital, 7 (4), 359 – 371. 

 

Aernoudt, R., San Jose, A., & Roure, J. (2007). Executive Forum: Public Support for the Business 

Angel Market in Europe - a Critical Review. Venture Capital, 9 (1), 71-84. 

 

Akerlof, G. H. (1970). The market for ”lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. 

Quaterly Journal of Economic. 84 (3), 488-500. 

 

Amit, R., Brander, J., & Zott, C. (1998). Why do venture capital exist? Theory and Canadian 

evidence. Journal of business venturing. 13 (6). 441-466. 

 

Ardichvili, A., Cardozo, R. N., Tune, K., & Reinach, J. (2002). The role of angel investors in the 

assembly of non-financial resources of new ventures: conceptual framework and empirical 

evidence. Journal of Enterprising Culture, 10 (1), 39-65.   

 

Avdeitchikova, S. (2009). False expectations: reconsidering the role of informal venture capital in 

closing the regional equity gap. Entreprenuership and Regional Development, 21 (2), 99-130. 

 

Bammens, Y., & Collawaert. (2012). Trust Between Entrepreneurs and Angel Investors: Exploring 

Positive and Negative Implications for Venture Performance Assessments. Journal of 

Management, 1-29. Doi: 10.1177/0149206312463937 

Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economics of small business finance: The roles of private 

equity and debt markets in the financial growth cycle. Journal of Banking and Finance, 22 (6), 

613-673   

Brettel, M., Mauer, R., & Appelhoff, D. (2013). The entrepreneur's perception in the entrepreneur–

VCF relationship: the impact of conflict types on investor value. Venture Capital, 15 (3), 173–

197. 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning.1:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:a uppl. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research method. 3:e uppl. Oxford: Oxford University 

press. 



77 
 

Carland, J, W., Hoy, F., Boulton, W, R., & Carland, JA, C. (1984). Differentiating Entreprenuers 

from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, 9 (2), 354-

359.   

Carpenter, R., & Petersen, B. C. (2002). Is the Growth of Small Firms Constrained by Internal 

Finance? Review of Economics and Statistics, 84 (2), 298-309. 

Collewaert, V. (2012). Angel Investors’ and Entrepreneurs’ Intentions to Exit Their Ventures: A 

Conflict Perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 36 (4), 753-779. 

Cressy, R. (2002). Funding Gaps: A Symposium. The Economic Journal, 112 (February), 1–17. 

 

De Clercq, D., & Fried, V. (2005). Executive forum: How entrepreneurial company performance 

can be improved through venture capitalists' communication and commitment. Venture Capital, 7 

(3), 285 – 294. 

De Clercq, D., & Sapienza H.J. (2001). The Creation of Relational Rents in Venture Capitalist-

Entrepreneur Dyads. Venture Capital, 3, 107-127. 

De Dreu, C. (2006). When Too Little or Too Much Hurts: Evidence for a Curvilinear Relationship 

Between Task Conflict and Innovation in Teams. Journal of Management, 32 (1), 83–107. 

De Dreu, C., & Weingart, L. (2003). Task versus Relationship Conflict, Team Performance, and 

Team Member Satisfaction: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88 (4), 741–749. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dyer, J.H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of 

interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review.  23 (4), 660-679. 

 

Ekonomifakta (2013, 16 April). 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag/. 

[Hämtad 2014-02-28] 

 

European Business Angels Network (EBAN). (2013, 5 Februari). European Business Angels 

Network. http://www.eban.org/glossary/due-diligence/#.UybG05VOWP8. [Hämtad 2014-03-19] 

 

Fairchild, R. (2011). An entrepreneur’s choice of venture capital or angel financing: A behavioral 

game-theoretic approach. Journal of Business Venturing, 26, 359-374. 

 

Fama, F.E., & Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership & Control. Journal of Law & 

Economics. 26 (2), 301-325 

 

Farrell, E., Howorth, C., & Wright, M. (2008). A review of sampling and definitional issues in 

informal venture capital research. Venture Capital, 10 (4), s. 331-353. 



78 
 

Gaston, R.J. (1989). The scale of informal capital markets. Small Business Economics, 1, 223–230 

 

Gifford, S. (1997). Limited attention and the role of the venture capitalist. Journal of business 

venturing, 12, 459-482. 

 

Gummesson, E. (2000). Qualitative Method in Management Research. 2:a uppl. California: Sage 

Publications. 

 

Haines, G. H. Jr., Madill, J. J., & Riding, A. R. (2003). Informal Investment in Canada: Financing 

Small Business Growth. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 16 (3–4), 13–40. 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. 1: a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Herold, F. (2010). Contractual incompleteness as a signal of trust. Games and Economic 

Behaviour, 68 (1), 180-191. 

 

Higashide, H., & Birley, S. (2002). The Consequences of Conflict Between the Venture Capitalist 

and the Entrepreneurial Team in the United Kingdom from the Perspective of the Venture 

Capitalist. Journal of Business Venturing, 17 (1), 59–81. 

 

Jehn, K. (1994). Enhancing Effectiveness: An Investigation of Advantages and Disadvantages of 

Value-based Intragroup Conflict. International Journal of Conflict Management, 5 (3), 

223–238. 

 

Jehn, K. (1995). A Multimethod Examination of the Benefits and Detriments of Intragroup 

Conflict. Administrative Science Quarterly, 40 (2), 256–282. 

 

Jehn, K., & Bendersky, C. (2003). Intragroup Conflict in Organizations: a Contingency 

Perspective on the Conflict-Outcome Relationship. Research in Organizational Behavior, 

25 (3), 187–242. 

 

Jehn, K., & Mannix, E. (2001). The Dynamic Nature of Conflict: A Longitudinal Study of 

Intragroup Conflict and Group Performance. Academy of Management Journal, 44 (2) 

238–251. 

 

Jeng, L. A., & Wells, P. C. (2000). The determinants of venture capital funding: evidence across 

countries. Journal of Corporate Finance, 6 (3), 241–289. 

 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 

and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360. 

 

Johansson Lindfors, M. (1993). Att utveckla kunskap. 1:a Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Justesen, L., & Mik-Meyer. N. (2010). Kvalitativa Metoder: Från vetenskapsteori till 

praktik. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



79 
 

Kelly, P., & Hay, M. (2003). Business Angel Contracts: the Influence of Context. Venture Capital, 

5 (4), 287-312 

 

Lam, W. (2010). Funding gap, what funding gap? Financial bootstrapping: Supply, demand and 

creation of entrepreneurial finance. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & 

Research, 16 (4), 268-295.   

 

Landström, H. (1992). The relationship between private investors and small firms: an agency 

approach. Entrepreneurship & regional development, 4, 199-223. 

 

Landström, H. (1998). Informal investors as entrepreneurs. Technovation, 18 (5), 321-333. 

 

Large, D., & Muegge, S. (2008). Venture capitalists' non-financial valueadded: an evaluation of 

the evidence and implications for research. Venture Capital, 10 (1), 21-53. 

 

Leung, K., & Li, W. (1990). Psychological mechanisms of process-control effects. Journal of 

Applied Psychology, 75, 613-620. 

 

Lockett, A., Ucbasaran, D., & Butler, J. (2006). Opening up the investor-investee dyad: 

Syndicates, teams and networks. Entrepreneurship Theory and Practice, 25, 117–130. 

 

Macht, S. A. (2011). The role of investee company managers in business angels' involvement: 

empirical insights from dyadic data. Venture Capital, 13 (3), 267–293. 

 

Madill, J.J., Haines, G.H., & Riding, A.L. (2005). The Role of Angels in Technology SME: A link 

to venture capital. Venture Capital, 7 (2), 107-129. 

 

Mason, C. M., & Harrison, R. T. (1995). Closing the Regional Equity Gap: The Role of Informal 

Venture Capital. Small Business Economics, 7 (2), 153-172 

 

Mason, C.M., & Harrison, R. T. (2000a). Informal Venture Capital and the Financing of Emergent 

Growth Business. D.L. Sexton., H. Landström, red. Handbook of entrepreneurship. Oxford: 

Blackwell. 221-239. 

 

Mason, C.M., & Harrison, R. T. (2000b). The Size of the Informal Venture Capital Market in the 

United Kingdom. Small Business Economics, 15, 137–148. 

 

Mason, C. M., & Harrison, R. T. (2008). Measuring business angel investment activity in the 

United Kingdom: a review of potential data sources. Venture Capital, 10 (4), 309-330. 

 

Mason, C., & Stark, M. (2004). What do investors look for in a business plan? International Small 

Business Journal, 22 (3), 227–248. 

 

Mitteness, C. R., Baucus, M. S., & Sudek, R. (2012). Horse vs. Jockey? How stage of funding 

process and industry experience affect the evaluations of angel investors. Venture Capital, 14 (4), 

241-267. 



80 
 

 

Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 39 (3), 574-592.      

 

Nightingale, P., Murray, G., Cowling, M., Baden-Fuller, C., Mason, C., Siepel, J., Hopkins, 

M. & Dannreuther, C., (2009). From funding gaps to thin markets: UK government support for 

early-stage venture capital. London: NESTA & BVCA. 

 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data. 1:a uppl. Malmö: Liber 

 

Parhankangas, A., & Ehrlich, M. (2013). How Entrepreneurs seduce business angels: An 

impression management approach. Journal of Business Venturing, 1-22. 

Doi:10.1016/j.jbusvent.2013.08.001 

Patel, R., & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4: e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Patton, M,Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. 2:a uppl. Kalifornien: Sage 

Publications. 

Peavy, R.V. (1998). Konstruktivistisk vägledning, teori och metod. 1:a uppl. Stockholm: Trinom 

förlag AB. 

Politis, D. (2008). Business angels and value added: what do we know and where do we go? 

Venture Capital, 10 (2), 127–147. 

 

Ramadani, V. (2009). Business angels: who they really are. Strategic Change, 18, 249-258. 

 

Ritchie, J., Lewis, J., McNaughton Nicholls, C., & Ormston, R. (2014). Qualitative research 

practice. 2:a uppl. London: Sage. 

 

Ryen, A., & Thorell, S. (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. 1:a uppl. 

Malmö: Liber 

 

Saetre, A. S. (2003). Entrepreneurial perspectives on informal venture capital. Venture capital, 5 

(1), 71-94. 

 

Sapienza, H. J., Korsgaard, M. A., Goulet, P. K., & Hoogendam, J. P. (2000). Effects of agency 

risks and procedural justice on board processes in venture capitalbacked firms. Entrepreneurship 

& Regional Development: An International Journal, 12 (4), 331-351.   

 

Sapienza, H. J., & Korsgaard, M. A. (1996). Procedural Justice in Entrepreneur-Investor Relations. 

The Academy of Managerial Journal, 39 (3), s. 544-574. 

 

Sapienza, H. J., Manigart, S., & Vermier, W. (1996). Venture Capitalists and value added in four 

countries. Journal of Business Venturing, 11, 439-469. 

 

Sevenius, R. (2013). Due diligence - en besiktning av företag. Stockholm: Sanoma Utbildning. 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1111%2fj.1540-6261.1984.tb03646.x&indx=1&recIds=TN_wj10.1111%2fj.1540-6261.1984.tb03646.x&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=3&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28UMUB%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1395871717275&srt=rank&mode=Basic&dum=true&backFromPreferences=true&vl(freeText0)=the%20capital%20structure%20puzzle&vid=UmUB


81 
 

 

Shane, S. (2012). The importance of Angel Investing in Financing the Growth of Entrepreneurial 

Ventures. Quartely Journal of Finance, 2 (2), 1-42.   

 

Sohl, J. E. (2003). The private equity market in the USA: lessons from volatility. Venture Capital, 

5 (1), 29-46. 

 

Sohl, J. (2012). The changing nature of the angel market. H. Landström., C. Mason, red. Handbook 

of Research on Venture Capital. 2: a uppl. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ss. 17-41. 

 

Spier, K.E. (1992). Incomplete Contracts and Signalling. RAND Journal of Economics, 23, 432–

443. 

 

SVCA. (2012). Årsrapport 2011. [Elektronisk] 

<http://svca.se/PageFiles/807/SVCA_arsrapport_2012.pdf> [Hämtad 2014-03-07] 

 

SVCA. (2013). Analys av riskkapitalmarknaden, Andra kvartalet 2013. [Elektronisk] 

<http://svca.se/PageFiles/807/AT%20Q2%202013_Final.pdf> [Hämtad 2014-03-07] 

 

SVCA. (2014). Om SVCA. SVCA. http://svca.se/sv/Om-SVCA/. [Hämtad 2014-03-27]   

 

Svenning, C. (2000). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

Klassiska och nya metoder i IT-samhället. 4:e uppl. Eslöv: Lorentz förlag. 

 

Tashiro, Y. (1999) Business angels in Japan. Venture Capital, 1 (3), 259-273. 

 

Thurén, T. (2005). Källkritik. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Van Osnabrugge, M. (2000). A comparison of business angel and venture capitalist investment 

procedures: An agency theory-based analysis. Venture Capital, 2(2), 91-109. 

 

Vasilescu, L. G. (2009). Business angels: potential financial engines for start-ups. Ekonomska 

Istrazivanja-economic Research, 22 (3), 86-97 

 

Wetzel, W. E. (1987). The informal risk capital market: Aspects of scale and efficiency. Journal 

of Business Venturing, 2, 299–313. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 

Wiltbank, R. (2005). Investment practices and outcomes of informal venture investors. 

Venture Capital, 7 (4), 343 – 357. 

 

De Wit, F., Greer, L., & Jehn, K. (2012). The Paradox of Intragroup Conflict: A Meta-analysis. 

Journal of Applied Psychology, 97 (2), 360–390. 

http://svca.se/PageFiles/807/SVCA_arsrapport_2012.pdf
http://svca.se/PageFiles/807/AT%20Q2%202013_Final.pdf
http://svca.se/sv/Om-SVCA/


82 
 

 

Wright, M., & Robbie, K. (1998). Venture Capital and Private Equity: A Review and Synthesis. 

Journal of Business Finance & Accounting, 25 (5-6), 521-570. 

 

Yusuf, J-E. (2011). The entrepreneur-investor charismatic relationship: A dramaturgical approach. 

Journal of Enterprising Culture, 19 (4), 373-396. 

 

Yitshaki, R. (2008). Venture Capitalist-entrepreneur Conflicts: An Exploratory Study of 

Determinants and Possible Resolutions. International Journal of Conflict Management, 

19 (3), 262–292. 

  



83 
 

Appendix 1: De Clercq och Frieds ramverk 
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Appendix 2: Intervjuguide 
 

Bakgrund (personlig och företagets) 
 

Berätta om din utbildnings- och arbetsbakgrund? 

 Vilka erfarenheter som entreprenör har du (inkl. ditt nuvarande företag) 

 

Berätta om ditt nuvarande företags bakgrund (historik) kortfattat? 

 Vad var anledningen till att det behövdes ytterligare kapital i företaget? Utveckla! 

 

Hur långt hade företaget nått i sin utveckling när företaget behövde mer kapital? Förklara 

företagets situation! 

 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta tillsammans med affärsänglar? 

 Hur arbetar du idag tillsammans med affärsänglar i ditt/dina företag? 

 Vilka tidigare erfarenheter? 

 

Processen vid finansiering 
 

Beskriv hur du upplevde situationen när du sökte efter ytterligare kapital? Utveckla 

 I vilken situation befann sig företaget när du sökte externt kapital? Förklara! 

 Beskriv hur du gick tillväga för att finna en affärsängel? Utveckla! 

 Vilka krav hade du på den externa finansiären för att du skulle vara villig att ingå i ett 

samarbete? Exemplifiera och argumentera! 

 

Beskriv hur det gick till när ni fick kontakt med affärsängeln! 

 I vilken situation befann sig företaget när du erhöll stöd från affärsängeln? Förklara 

 Hur gick du tillväga för att påverka affärsängeln att investera i företaget? 

 Vad upplevde du att affärsängeln utgick ifrån när denne utvärderade ditt företag? 

Exemplifiera! 

Vad anser du vara viktigast för att företag skall få stöd från affärsänglar? 

 

Asymmetrisk information & agentrisker 
 

Vilken uppfattning har du om att ta in en extern delägare i företaget?  Utveckla! 

 Vilken kontroll har affärsängeln över företagets strategiska beslut och hur upplever du 

detta? Utveckla! 

 Hur påverkade det dina möjligheter att leda företaget? 

 Hur kontrollerade affärsängeln sin investering och hur upplevde du övervakningen? 

Exemplifiera! 

 Vad innefattade det ingående kontraktet mellan dig och affärsängeln? 

o Vilken uppfattning har du av att använda sig kontrakt i denna typ av relation? 

 

Vilka risker kan det finnas i en relation med en affärsängel och vilka har störst betydelse? 

Exemplifiera! 

 Beskriv en situation där du upplevt att dessa risker har förekommit! 
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Hur upplever du att din roll som grundare påverkar relationen med affärsängeln? 

 Hur påverkar det den information som du förmedlar till affärsängeln? 

 

Konflikter 
 

Vilken är din inställning till meningsskiljaktigheter och konflikter kopplat till företagandet? 

Motivera! 

 

Beskriv en konflikt med affärsängeln där du upplevt meningsskiljaktigheter om företagets 

strategiska beslut? 

 Hur löste ni situationen? Utveckla! 

 Hur påverkade konflikten relationen med affärsängeln och företaget? Exemplifiera! 

o Vilka positiva och negativa följder fick konflikten? Motivera! 

 

Beskriv en konflikt som uppkom på grund av personliga spänningar eller skilda värderingar er 

emellan? 

 Hur löste ni situationen? Utveckla! 

 Hur påverkade konflikten relationen med affärsängeln och företaget? Exemplifiera! 

o Vilka positiva och negativa följder fick konflikten? Motivera! 

 

Förtroende och tillit 
 

Beskriv vad förtroende och tillit innebär för dig. Utveckla! 

 Vilken roll upplever du att förtroende spelar i relationen med affärsängeln? Motivera! 

 

Hur upplever du att förtroende byggs upp mellan entreprenör och affärsängel? 

 Hur påverkas ditt förtroende för affärsängeln vid eventuella meningsskiljaktigheter? 

Motivera! 

 

Vad kan ett för svagt respektive starkt förtroende innebära för relationen mellan entreprenören och 

affärsängeln?  Utveckla och motivera! 

 Vilka konsekvenser kan ett för svagt förtroende få för företaget? 

 Vilka konsekvenser kan ett för starkt förtroende få för företaget? 

 

Värdeskapande aktiviteter 
 

Vilka tidigare erfarenheter hade affärsängeln av branschen som ditt företag verkar inom? 

 Hur upplevde du att detta påverkade ert samarbete? Utveckla! 

 

Beskriv hur affärsängeln var delaktig i ditt företag. Exemplifiera! 

 Hur upplevde du affärsängelns bidrag? Motivera! 

 

Vilken inställning har du till affärsänglars engagemang i företaget? Motivera! 
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Relationen 
 

Vilka förväntningar hade du på affärsängeln när ni inledde ert samarbete? Exemplifiera! 

 

Hur har förväntningarna infriats? Vilka bidrag har affärsängeln gett till företagets verksamhet? 

 

Vilka huvudsakliga för- och nackdelar ser du med att ha en affärsängel som en extern finansiär? 

Motivera! 

 

Vilka aspekter upplever du vara viktiga för att uppnå en fungerande relation med en affärsängel? 

Motivera! 

 


