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Förord  
 
Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats är det 
sista vi producerar som studenter vid Högskolan i Borås. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter, Hans Nyhlén, Klas Ekdahl, Niclas Rämje, Per 
Stenman, Christian Sildenstedt och Peter Höglund, som har tagit sig tid och svarat på våra frågor 
samt kommit med idéer och synpunkter. Det har bidragit till att vi har fått ett väldigt bra material 
till uppsatsen och bidragit till ökad kunskap inom området för oss som författare.  
 
Vi skulle även vilja rikta ett tack till vår handledare Gunnar Wramsby och de opponenter som har 
kommit med synpunkter och idéer under uppsatsprocessen.  
 
 
 
Borås, maj 2009  
 
 
 
 

Therese Rydén                              Sofie Larsson  
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Svensk titel: En studie om affärsänglar i Borås 
 
Engelsk titel: A study about business angels in Borås 
 
Utgivningsår: 2009 
 
Författare: Sofie Larsson och Therese Rydén 
 
Handledare: Gunnar Wramsby 
 
Abstract 
 
Most companies are in need of capital when they start. If the equity isn’t enough the contractor 
has to look for external funders. The bank is not always willing to lend money to contractors 
because of the high risk of not get their money back. Even government agencies offering loans of 
a smaller amount perhaps isn’t always enough for the contractor to develop its activities. A third 
financing option may be a business angel. The characteristic of a business angel is an individual 
who invests with its own resources in early stage unquoted companies in exchange for an 
ownership stake in the company. 
 
The purpose of the paper is to highlight the concept of business angels in the context of how the 
contractor can come in contact with those in Borås and explain why business angels are important 
to entrepreneurs and business success. To achieve the aim, in addition to a literature review 
including interviews conducted with people who all in some way have contact with business 
angels. 
 
The conclusions we can draw after the study is that the reality of those who become a business 
angel match well with the theory. This means that it is mostly men between 40 and 65 years and 
who have been entrepreneurs who are business angels. To have a large network both as a 
business angel and as a contractor is important. It is also important that the business angel and the 
contractor has a good relationship because of the close cooperation. Business angels in Borås 
invest primarily because they want to do something good for the district but also to feel needed. 
The possibility to get a return on the investment capital is another reason why business angels 
invest in unlisted companies in Borås. 
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Sammanfattning 
 
De flesta företag som startas är i behov att kapital. Räcker inte det egna kapitalet till måste 
entreprenören söka efter externa finansiärer. Banken är inte alltid villig att låna ut pengar till 
entreprenören på grund av den höga risken att inte få tillbaka sina utlånade pengar. Även statliga 
myndigheter erbjuder lån på en mindre summa vilket inte alltid är tillräckligt mycket för att 
entreprenören ska kunna utveckla sin verksamhet. En tredje finansieringsmöjlighet kan vara att 
vända sig till en affärsängel. Karakteristiskt för en affärsängel är att det är en privatperson som 
investerar med egna medel i utbyte mot en ägarandel i nystartade företag och tillväxtföretag som 
är onoterade.   
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram begreppet affärsänglar i samband med hur entreprenören 
kan komma i kontakt med dessa i Borås samt förklara varför affärsänglar är viktiga för 
entreprenörerna och företagens framgång. För att uppnå syftet har förutom en litteraturstudie 
även en empiriskstudie i form av intervjuer genomförts med personer som alla har en koppling 
med fenomenet affärsänglar i Borås.   
 
De slutsatser vi kan dra efter genomförd studie är att verkligheten om vem som är affärsängel 
stämmer bra överens med teorin. Det betyder att det mestadels är män mellan 40 och 65 år och 
som själva varit entreprenörer som är affärsänglar. Att ha ett stort kontaktnät både som 
affärsängel och som entreprenör har i studien visat sig vara viktigt. Det är även viktigt att 
affärsängeln och entreprenören har en bra relation för att det nära samarbete de har ska fungera. 
Affärsänglarna i Borås investerar främst för att de vill göra något gott för bygden men även för 
att få bekräftelse och att känna sig behövd. Möjligheten till att få avkastning på sitt investerade 
kapital är en annan anledning till varför affärsänglar investerar i onoterade företag i Borås men 
inte det primära. 
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1 Inledning 
 
 
Kapitlet innehåller en bakgrund där nystartade företags problem att skaffa kapital presenteras 
vilket sedan övergår i en problemdiskussion och utmynnar i forskningsproblemet. Sist i kapitlet 
är syftet med uppsatsen beskriven och vilka avgränsningar vi har förhållit oss till. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Att starta ett företag är inte alltid det lättaste. Det är mycket att tänka på, många saker som ska 
planeras och struktureras upp. Först måste entreprenören ha en affärsidé om vad han eller hon vill 
göra. Affärsidén ska vara en beskrivning av vad företaget gör, en beskrivning av marknaden och 
med vad och hur företaget ska uppnå sina mål. Affärsidén skrivs ner och utvecklas i affärsplanen 
tillsammans med företagets framtida mål och hur de ska uppnås. Affärsplanen ska verka som en 
första inledande övertygelse för investerare att satsa och göra en investering i företaget. 
(Lindström och Olofsson, 2002) 
 
När affärsplanen är klar är det bra att upprätta olika budgetar. Genom att upprätta en startbudget 
ser entreprenören vilka kostnader som uppkommer under starten av företaget. Entreprenören bör 
även göra en resultatbudget för att uppskatta företagets kommande vinster och en 
likviditetsbudget för att se vilket likviditetsbehov företaget har framöver. Dessa budgetar 
underlättar för entreprenören att få kontroll över ekonomin och för att planera företagets framtid. 
(Tillväxtverket, 2009a) 
 
Vid uppstarten av ett företag behövs oftast kapital. Det absolut första en entreprenör kan göra för 
att söka kapital är att gå till sig själv och se hur mycket som han eller hon själv kan gå in med 
eller har möjlighet att privat låna till. Är inte det tillräckligt kan nästa steg vara att gå till familj 
och vänner och se vad de kan bidra med. (Kiholm Smith och Smith, 2000) Om inte det privata 
kapitalet räcker till måste nystartade företag söka sig till någon extern finansiär, vilket kan vara 
väldigt svårt. Det mest traditionella är genom lån och checkkrediter från banker. (Landström, 
2003) För att de ska bevilja ett lån krävs oftast att företaget har en bra försäljning och att 
företaget går med vinst (Tillväxtverket, 2009b). De kräver dessutom en affärsplan, en 
resultatbudget och ett bokslut om något sådant finns. Bankerna tar oftast någon säkerhet för lånet 
i form av en företagsinteckning, inteckning i fast egendom eller borgen. (Tillväxtverket, 2009c) 
För att få ett lån utan säkerhet hos SEB krävs att entreprenören kan visa upp två bokslut som är 
reviderade och att företaget blir godkänt vid en kreditprövning (SEB, 2009). När ett lån är 
beviljat av en bank har långivaren en skyldighet att betala tillbaka lånet i sin helhet. Hur lång 
amorteringstiden blir fastställs i samband med utbetalningen då även hur stor ränta som utgår 
regleras. (Tillväxtverket, 2009b) 
 
Statliga institutioner kan ge olika former av lån där företagets framgång påverkar hur mycket som 
betalas tillbaka. Misslyckas företaget kräver inte staten tillbaka några pengar alls och hur mycket 
ränta som utgår fastställs beroende på hur framgångsrikt företaget är. (Nyman, 2002) Exempel på 
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1statliga myndigheter är Almi Företagspartner och Tillväxtverket  (Lindström och Olofsson, 
2002). Almi Företagspartner har mikrolån upp till 250 000 kronor som nya och befintliga företag 
kan söka. Syftet med mikrolånet är att underlätta för entreprenören att få låna pengar och 
därigenom stimulera nyetableringen av företag. Kreditbedömningen är huvudsakligen grundad på 
affärsidéns potential. Almi Företagspartner kräver vid ansökan in en affärsplan och en resultat- 
och likviditetsbudget av entreprenören. Mikrolånet är dock inte räntefritt och på grund av den 
höga risken som Almi Företagspartner tar ligger räntan något högre än genomsnittlig bankränta. 
(Almi Företagspartner, 2009) 
 
Det finns även andra sätt som företag kan skaffa kapital på. Till exempel genom affärsänglar och 
riskkapitalbolag som bidrar med pengar till småföretag i form av eget kapital. (Landström, 2003) 
Pengar från affärsänglar eller riskkapitalbolag kallas för riskkapital och innebär att finansiären 
oftast får en ägarandel i bolaget (Nyman, 2002).  
 
Ibland är inte pengar det som är absolut viktigast för småföretagen utan den kunskap som 
finansiären kan bidra med. Företagen har oftast en bra produktkännedom men saknar ibland 
kunskap om marknaden. En finansiär som har marknadskunskap är därför guld värd samt att 
finansiären kan para ihop företagaren med både kunder och leverantörer. (Landström, 2003) 
 
Affärsänglarna går in med pengar i företaget vanligen under såddfasen då företaget försöker 
möjliggöra sina idéer (Kiholm Smith och Smith, 2000). Det är den mest riskfyllda fasen då andra 
finansiärer inte vågar göra någon investering på grund av risken att inte få tillbaka sina pengar 
(Van Osnabrugge och Robinson, 2000). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Affärsänglar eller privatinvesterare som de även benämns är ett begrepp som existerar, men 
enligt vår förförståelse är det få som har hört talas om det. I och med att det är många företag i 
Borås vars ägare börjar närma sig pensionsåldern och det börjar bli aktuellt att lämna ifrån sig 
verksamheten (Borås Stad, 2009a) tycker vi att det är intressant att titta på hur utbrett 
affärsängelfenomet är i Borås.  
 
När vi nu är inne i en lågkonjunktur är det svårare för entreprenörer att få lån ifrån banker vilket 
skapar svårigheter för de personer som vill starta företag (Ekonomifakta, 2009). Det har skapat 
ett ökat tryck på att hitta andra finansieringsmöjligheter istället och en sådan möjlighet kan vara 
att söka kapital hos affärsänglar. På grund av svårighet att finna kapital är det viktigt för 
entreprenörerna att veta var de kan hitta affärsänglar och vad som krävs utav entreprenörerna.  
 

                                                 
1 I källan står det Nutek. Nutek har från och med 1/4 -09 upphört och ersatts med Tillväxtverket. 
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1.3 Problemformulering 
 
Följande problemfrågor ligger till grund för uppsatsen: 
 

• Vad är karaktäristiskt för en affärsängel i Borås och hur investerar de? 
• Hur skapas och upprätthålls kontakten mellan affärsängel och entreprenör i Borås? 
• Vad är motiven för affärsänglarnas investeringar i Borås? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta begreppet affärsänglar i samband med hur entreprenören kan 
komma i kontakt med dessa i Borås. Dessutom förklara varför affärsänglar är viktiga för 
entreprenörerna och företagens framgång samt öppna upp för en diskussion kring begreppet 
affärsänglar inom den akademiska världen. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad till att se hur vitt affärsängelbegreppet är i Borås Stad. Däremot har inte 
fokus varit att ta reda på hur många affärsänglar det finns i kommunen utan på hur olika 
organisationer och myndigheter arbetar med affärsänglar. Fokus har även varit på hur viktigt 
nätverk och kontakter är för kontaktskapande mellan affärsänglar och entreprenör. Den empiriska 
studien är avgränsad genom att endast behandla problemfrågorna utifrån affärsänglarnas och 
nätverkens perspektiv.  
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2 Metod 
 
 
Här presenteras våra tankar kring det vetenskapliga förhållningssätt som avspeglas i uppsatsen 
samt den metod som använts när uppsatsen har vuxit fram. Den empiriska 
undersökningsmetoden återfinns i anslutning till den empiriska studien. 
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
De två största vetenskapsteoretiska skolbildningar är hermeneutiken och positivismen. 
Samhällsvetare har generellt sett ett hermeneutiskt synsätt. Det betyder att de har ett tolkande 
synsätt och vill få en förståelse för ämnet istället för som positivisterna vill få en förklaring. 
Hermeneutikerna anser att en förutsättning för att skapa en förståelse för ämnet är att alla delar 
måste sättas samman till en helhet. (Johansson Lindfors, 1993) Likt teorin kring hermeneutikens 
betydelse är syftet med uppsatsen att försöka få en förståelse för vad en affärsängel är och hur 
nätverken för affärsänglar ser ut i Borås.  
 
Arbetssättet och resultatet av uppsatsen avspeglas genom vårt ontologiska förhållningssätt, vilket 
menas hur vår syn på verkligheten är. Människor kan även ha ett realistiskt förhållningssätt att se 
verkligheten på. Det innebär att verkligheten existerar av sig själv och är objektiv från 
människan. Organiska ting kan existera utan människlig inblandning men när det gäller begrepp 
och fenomen som exempelvis affärsänglar anser vi att den mänskliga existensen är en 
förutsättning för dess tillkomst och utbredning.  
 
Med utgångspunkt om att verkligheten är en social konstruktion är det även viktigt att upplysa 
om det epistemologiska förhållningssättet, vilken kunskapsuppfattning vi har. De fakta som har 
sammanställts i den teoretiska studien är vi väl medvetna om att det är människor som i sin tur 
sammanställt. Då verkligheten kan ses som en social konstruktion där objektivitet är svårt att 
uppnå har vi varit medvetna att subjektivitet kan förekomma i litteraturstudien.  
 

2.2 Forskningsansats 
 
Teorier och kunskap kan skapas genom olika tillvägagångssätt. Uppsatsen är skriven utifrån ett 
abduktivt tillvägagångssätt. Det betyder att en växelverkan mellan de två tillvägagångssätten 
deduktion och induktion har förekommit (Andersen, 1998).  
 
Med deduktion menas att kunskap skapas utifrån att forskaren börjar i den redan existerande 
teorin för att avsluta i empirin och därigenom kunna dra slutsatser om en enskild händelse. 
Deduktion kallas också för bevisföringens väg vilket kan jämföras med induktion som kallas för 
upptäcktens väg. När forskaren använder sig av ett induktivt tillvägagångssätt börjar forskningen 
i empirin för att avsluta i teorin och ställa sig till den existerande generella kunskap som finns om 
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teorin. Efter upprepade studier kan sedan resultatet leda fram till en ny teori bildas. (Andersen, 
1998) 
 
Ett induktivt tillvägagångssätt är svårt att tillämpa i uppsatsen. För att den empiriska studien ska 
få ett resultat som är kopplat till studiens problem anser vi att det krävs en viss förförståelse kring 
ämnet. Förförståelse kring det valda ämnet var inte så stor från vår sida. Arbetet började med att 
studera de befintliga teorierna allmänt kring fenomenet affärsänglar. Då det inte har funnits 
någon teori kring hur situationen i Borås ser ut har denna förståelse skapats i den empiriska 
studien.   
 
Utifrån den teori som finns och de definitioner på affärsänglar som presenteras har kvalitativa 
intervjuer genomförts med respondenter som vi presenterar i senare kapitel. Det empiriska 
materialet har sedan utifrån uppsatsens problemfråga analyserats och kopplats till den befintliga 
teorin. Analysen har sedan lett till ett antal slutsatser, dock har studien snarare lett till mer 
frågetecken än svar.  
 

2.3 Källkritik 
 
Det har varit av stor vikt att ha tillförlitliga källor som grund för den teoretiska referensramen. 
Det svåra är att veta vad som är tillförlitliga källor. Ett kriterium för litteraturstudien har varit att 
böcker, artiklar, rapporter och avhandlingar skulle komma ifrån svenska och utländska forskare 
och doktorander.  
 
Då vi har en verklighetsuppfattning om att verkligheten är en social konstruktion och att det inte 
går att komma ifrån subjektivitet har det funnits med i tankarna vid urvalet av befintlig fakta. För 
att minimera subjektiviteten i den teoretiska referensramen har flera källor används för att se om 
den tidigare forskningen skiljer sig åt från varandra. Här vill vi dock reservera oss för att 
förhållandet mellan respektive forskare och dess påverkan på varandra är okänt. Om de har ett 
nära samarbete sinsemellan kan det avspeglas på deras sätt att arbeta och resultat.  
 
Viss litteratur har under studiens gång behövt uppdateras på grund av statliga omorganisationer. 
Den aktuella informationen om omorganisationen är hämtad från Nutek och Tillväxtverkets 
hemsidor. Då hemsidorna är från statliga myndigheter anser vi att de är trovärdiga källor trots 
deras avsaknad av vetenskaplig anknytning.  
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3 Teoretisk referensram 
 
 
I det här kapitlet presenteras den forskning som hitintills finns kring fenomenet affärsänglar i 
Sverige. Inledningsvis presenteras vilka kapitalmöjligheter det finns för företag och i vilka faser 
ett företag kan befinna sig. Vidare beskrivs allmänt vad en affärsängel och affärsängelnätverk är 
samt hur investeringsprocessen ser ut när en affärsängel går in med kapital. 
 
 

3.1 Företagets investeringsfaser och kapitalmöjligheter 
 
Beroende på var i företagets livscykel bolaget befinner sig skiljer sig investeringsbehovet åt. 
Stegen i företagets livscykel delas in i ett antal faser. Hur dessa faser delas in varierar beroende 
på forskarens synsätt. Här presenteras en modell som återfinns i boken Riskkapital – Private 
equity- och venture capital- investeringar. Den första fasen i denna modell kallas för tidig 
utveckling, den andra är expansionsfasen och den sista är den mogna fasen. (Nyman, 2002) 
 

3.1.1 Tidig utveckling 
 
Fasen tidig utveckling är den fas som företag befinner sig i under den första tiden. Fasen kan 
delas in i två delfaser: såddfasen och uppstartsfasen. Innan ett företag kan startas måste mycket 
planering genomföras vilket kan vara kostsamt. Det monetära kapitalet som investerare går in 
med i såddfasen går främst direkt till entreprenören eller forskaren men kan även gå till att 
finansiera olika forskningsprojekt. Även kostnader som uppkommer i samband med framtagandet 
av prototyper och marknadsundersökningar kan ibland finansieras med dessa pengar. Vanligast är 
dock att finansiering av dessa kostnader räknas till uppstartsfasen. Under uppstartsfasen har 
företaget startat upp verksamheten och vanligtvis tagit fram en produkt eller tjänst men inte 
lanserat den på marknaden. Det är dock väldigt svårt att dra en klar gräns mellan vad som är 
såddfasen och vad som är uppstartsfasen då dessa faser flyter ihop med varandra. Att investera 
pengar i ett företag som befinner sig i en tidig fas i sin livscykel är den mest riskfyllda 
investeringen. (Nyman, 2002)  
 
Svårigheten för företag i fasen tidig utveckling är att de vanligtvis inte har några etablerande 
affärskontakter. Även de potentiella kunder som företaget har är oftast inte tillräckligt många för 
att överleva på. De måste därför rikta in sin verksamhet på ett visst segment och börja arbeta 
utefter det. Det är väldigt viktigt för nystartade företag att snabbt få potentiella kunder och 
leverantörer att acceptera deras produkter eller tjänster och skapa legitimitet på marknaden. 
(Lindström och Olofsson, 2002) 
 
Innan företaget går in i nästa fas kan modellen utökas med ytterligare en fas, etableringsfasen. 
När företaget är i denna fas är målet att öka kundstocken och fastställa vilken huvudmarknad 
företaget ska verka på. Företaget kan i denna fas behöva byta huvudmarknad och ändra sin 
inriktning. Dock är företagets resurser fortsatt begränsade och enda möjligheten till fortsatt 
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utveckling kan i värsta fall vara att någon extern part vill gå in med kapital. Av den anledningen 
är det extra viktigt för företaget att tänka igenom alla detaljer och försöka fokusera på rätt saker. 
(Lindström och Olofsson, 2002)  
 

3.1.2 Expansionsfasen 
 
När företaget har varit verksamt ett tag infaller nästa fas som är expansionsfasen (Nyman, 2002). 
När ett företag har kommit så här långt i sin utveckling har de bevisat för marknaden att de kan 
eller har potential att tjäna pengar på sin idé (Lindström och Olofsson, 2002). Dock har företag 
inte tillräckligt med eget kapital för att kunna växa ytterligare utan externt kapital behövs. 
Kapitalet kan användas till att täcka förluster som uppkommer då företaget fortfarande inte är 
tillräckligt etablerat på marknaden. Det kan också vara så att företaget går med vinst men behöver 
mer kapital för att kunna växa ytterliggare och ta sig in på nya marknader. (Nyman, 2002) Under 
denna fas har företaget kommit så långt i sin utveckling att andra finansiärer kan komma ifråga 
för en investering än endast affärsänglar och riskkapitalbolag som i den föregående fasen. Det 
medför att tillgången och storleken på externt kapital ser helt annorlunda ut nu än tidigare. 
Företaget kan också börsnoteras vilket innebär att ytterligare andra kapitalmöjligheter skapas. 
(Lindström och Olofsson, 2002)  
 

3.1.3 Mognadsfasen 
 
Under mognadsfasen kan så kallade utköp eller buyout göras som innebär att en kontrollpost i ett 
företag köps av företagets ägare. Köpet finansieras av en affärsängel eller ett affärsängelnätverk 
som redan har en ägarandel i det förvärvande företaget. Det kan finnas många anledningar till 
varför någon vill sälja av hela eller delar av sitt bolag. Olika anledningar kan vara att ägaren ska 
gå i pension, att företaget inte är lönsamt längre, framtida avkastningar eller tillväxtmöjligheter är 
små eller helt enkelt att en verksamhetsgren inte passar ihop med resten av företaget. (Nyman, 
2002) 
 
Något som ibland måste göras är så kallade turnaroundinvesteringar som både kan hänföras till 
expansionsfasen och mognadsfasen. En turnaroundinvestering genomförs när ett bolag har 
stannat upp i sin utveckling och kanske till och med börjat utvecklas negativt istället. Målet med 
investeringen är att få företaget att utvecklas och växa ytterligare ett tag framöver. (Nyman, 
2002)  
 

3.2 Affärsänglar 
 
Enligt Nationalencyklopedin är en affärsängel, eller business angel, en ” person som i ett tidigt 
skede satsar kapital och kompetens i nystartade eller växande företag. En affärsängel är ofta en 
person med egen erfarenhet och kunskap i företagande, vanligen även inom den för tillfället 
aktuella branschen.” (Nationalencyklopedin, 2009) Nyman (2002) beskriver en affärsängel som 
en privatperson med gott om pengar som går in med sina egna pengar i tidiga utvecklingsfaser 
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hos bolag. Vidare kan begreppet utvecklas med att investeringarna görs i bolag som 
affärsänglarna inte tidigare har haft någon affärsrelation med (Lindström och Olofsson, 2002).  
 

3.2.1 Historia 
 
Det är ingen ny företeelse att privatpersoner investerar pengar i små företag. Spåren går tillbaka 
ända till 1500-talet och handelsresor till Kina och Indien. Även många av dagens storföretag som 
grundades i början av 1900-talet har haft hjälp av förmögna privatpersoner som har gått in och 
stöttat med pengar och kommersiellt stöd. Grunden till hur private equity-marknaden ser ut idag 
lades i USA på 1940-talet. På riskkapitalmarknaden finns det två definitioner på investeringar. 
Det ena är private equity vilket är en investering i ett onoterat bolag med ett tidsbegränsat 
engagemang. Det andra är venture capital som även det är en investering i ett onoterade bolag 
men investeringen görs i ett tidigt stadium i företagets livscykel. Venture capital är därför en del 
av private equity-marknaden. (Nyman, 2002) 
 
Under 1980-talet skedde en kraftig ökning av antalet investeringar gjorda av affärsänglar i 
Sverige. En orsak var det ökade aktieintresset och uppgången på börsen vilket även ökade 
intresset av onoterade bolag. (Nyman, 2002) Dock fanns denna företeelse i Sverige även innan 
1980-talet men inte som ett vedertaget begrepp. Innan begreppet affärsänglar började användas 
kallades i stället dessa personer för kapitalister. Både SKF och Volvo är två stora välkända bolag 
med sin grund i Sverige och som startades med stöd av privatpersoners kapital. (Lindström och 
Olofsson, 2002) 
 
Under första hälften av 1990-talet var Sverige inne i en lågkonjunktur som grundade sig i den 
övervärderade fastighetssektorn. Lågkonjunkturen blev även tydlig inom banksektorn och inom 
industrin. Företag fick svårare att låna pengar och utvecklingen gick mot att företagen blev mer 
kunskaps- och tjänsteorienterade. Företagen genomgick stora rationaliseringar och följden blev 
en hög arbetslöshet i Sverige. Många av de arbetslösa tog saken i egna händer och startade egna 
företag. Under första hälften av 1990-talet skapades sju av tio arbetstillfällen av småföretagare. 
Det var småföretagen som till viss del låg bakom tillväxten i den svenska ekonomin under 1990-
talet och intresset för småföretagande fick ett uppsving. Studier av bland annat Davidsson m.fl. 
och Johannisson m.fl. har visat att småföretagare ligger bakom många innovationer inom bland 
annat teknik. Studierna har även visat att städer med många småföretagare har visat sig vara mer 
välmående än andra städer.  Med bakgrund av småföretagens betydelse för välfärden sker en hel 
del forskning inom området. Ett viktigt område för staten har varit företagens finansiering. 
(Landström, 2003)  
 
Till följd av bankkrisen på 1990-talet har vi i Sverige gått från att vara en bankfinansierad 
ekonomi till att vara en eget kapital-ekonomi. Som en följd av det växte riskkapitalmarknaden 
väldigt snabbt i slutet av 1990-talet. Framförallt ökade antalet investeringar i bolag som befann 
sig i tidiga skeden kraftigt. En anledning till att de informella investeringarna ökade i slutet av 
1990-talet var bland annat att vi fick ett nytt skattesystem. Bolagskatten sänktes till dagens 28 % 
och kapitalvinstskatten blev 30 %. (Månsson och Landström, 2006) Staten gjorde en satsning där 
målet var att främja affärsdrivande forskning och utveckling. Bakgrunden till det låg i det ökade 
företagsintresset men också i den allmänna oro som rådde i samhället för den svenska industrin. 
Det fanns en oro för en för liten återväxt och nyskapande inom industrin. Det fanns också en tro 
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på att offentliga resurser skulle bli allt viktigare för att öka nyföretagandet. (Lindström och 
Olofsson, 2002)  
 
I samband med att IT och teknik blev allt vanligare för cirka två decennier sedan har antalet 
entreprenörer ökat kraftigt. Vissa av dessa entreprenörer som startade ett företag för cirka 20 år 
sedan har avvecklat sina verksamheter och är idag affärsänglar. Det har visat sig att de företagare 
som var mest aktiva förr i sin verksamhet är de som är mest aktiva som affärsänglar idag. I 
samband med att affärsänglarna ökar, ökar också affärsängelnätverken. Investerarna har med 
tiden upptäckt att om de slår sig samman i ett nätverk kan de göra fler och större investeringar. 
(Van Osnabrugge och Robinson, 2000) 
 

3.2.2 Affärsänglar idag 
 
Affärsänglar gör ofta investeringar i bolag som riskkapitalbolag inte vill investera i på grund av 
den höga risken och att bolagen oftast är för små (Avdeitchikova, 2008). Affärsänglar är normalt 
endast verksamma i ett företag under sådd- och uppstartsfasen (Kiholm Smith och Smith, 2000). 
En normal investeringshorisont under denna tidiga fas är mellan fem till tio år innan affärsängeln 
vill ha sina pengar tillbaka (Kiholm Smith och Smith, 2000). Affärsänglar brukar klassificeras 
som informella investerare (Lindström och Olofsson, 2002). I Sverige finns det idag omkring 
3 000-5 000 affärsänglar (Nutek, 2007). Då det inte finns några register över affärsänglarna är 
denna siffra väldigt svår att fastställa om den stämmer eller inte. Många affärsänglar vill även 
vara anonyma och hålla en låg profil. Det upplevs därför att många affärsänglar är svåra att hitta 
och lite mystiska. (Hill och Power, 2002)  
 
Oftast är affärsänglar män som är mellan 40 och 65 år och som själva har varit företagare (Silver, 
2008). Månsson och Landström (2006) genomförde en undersökning år 2004 där de kom framtill 
att det är 96 % män som är affärsänglar och att de har en genomsnittlig ålder på 56 år. Enligt 
undersökningen gjorde affärsänglarna sin första investering vid cirka 45 års ålder. Sofia 
Avdeitchikova (2008) presenterar i sin avhandling Close-ups from afar: the nature of the 
informal venture capital market in a spatial context en studie där det framkommer att den 
genomsnittliga åldern på en affärsängel är 46 år. Resultatet av Månsson och Landströms (2006) 
studie blev att de kunde konstatera att de svenska affärsänglarna på många punkter liknade 
affärsänglarna i andra länder. Dock är de svenska änglarna något äldre än genomsnittet i världen. 
 
Det framkom i Avdeitchikovas (2008) studie att omkring hälften av alla affärsänglar bor i 
storstäderna i Sverige och att 65 % har en högskole- eller universitetsexamen. Majoriteten eller 
59 % har endast gjort en investering medan medelvärdet ligger på 2,33 investeringar. De är inne i 
en och samma investering i 8,55 år vilket även betyder att en affärsängel i genomsnitt gör en 
investering vart tredje till femte år.  
 
Det är vanligt att affärsänglarna själva har varit framgångsrika entreprenörer som nu kanske har 
avvecklat sina verksamheter. De vill ändå på något sätt vara engagerade i ett företag och väljer 
därför att stödja andra entreprenörer med kapital och kunskap istället. Det vanligaste är att 
investeringar görs i teknologiföretag och företag som ligger beläget i närheten av affärsängelns 
hemstad. (Kiholm Smith och Smith, 2000) Runt 70 % av alla affärsänglar i Sverige har varit egna 
företagare (Van Osnabrugge och Robinson, 2000). Genom Månsson och Landströms (2006) 
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studie år 2004 framkom det att 90 % av de tillfrågade affärsänglarna hade haft åtminstone ett eget 
företag och medelvärdet var 4,4 egna företag.  
 

3.2.3 Kategorisering av affärsänglar 
 
Det finns många olika typer av affärsänglar och det finns ett antal personer som har gjort försök 
till att klassificera dem. Bland annat har Evanson delat upp affärsänglarna i fem kategorier, 
Benjamin och Margulis i nio kategorier och Gaston i tio kategorier. Det finns inget som är rätt 
eller fel med klassificeringarna och alla affärsänglar passar heller inte in under någon rubrik. Vid 
ett förslag på klassificering som Evanson gjorde 1999 är affärsänglarna uppdelade enligt 
följande: 
 

• Den första klassen är bolagsängeln som är en privatinvesterare och som är 
förtidspensionär från ett stort förmöget bolag. Typiskt är att de söker efter en ledande 
befattning i det investerade bolaget och investerar omkring 20 % av sin förmögenhet i 
bolaget. De investerar bara i ett bolag i taget. 

 
• Den andra klassen är entreprenörsängeln som är den mest aktiva affärsängeln och den 

som investerar mest pengar. De har själva en gång i tiden varit framgångsrika 
entreprenörer och vill nu få möjligheten till att diversifiera sin portfölj med en 
företagsinvestering hellre än att söka sig något nytt arbete.  

 
• Nästa grupp är den entusiastiske affärsängeln som gör investeringar på en hobbynivå. 

Denne är inte är så involverad i det investerade bolagets verksamhet. Investeringsbeloppet 
är oftast mindre och de investerar ofta i flera bolag samtidigt. 

 
• Miniledarängeln är den investerare som gärna vill ha kontroll över sina investeringar. Han 

vill gärna sitta i styrelsen men inte vara allt för involverad i bolagets dagliga verksamhet. 
Han kan investera i upp till fyra företag samtidigt och ändå bidra med kapital och värde 
till alla företagen. 

 
• Den sista gruppen är den professionella affärsängeln som i grund och botten har en 

avancerad yrkesroll som till exempel läkare, advokat eller revisor i ryggen. Affärsängeln 
vill gärna investera i företag som verkar inom en bransch som han har erfarenhet utav. 
Han är inte aktivt involverad i verksamheten men erbjuder regelbundet företaget sin 
expertis. Affärsängeln investerar oftast i ett antal företag samtidigt och gör det gärna 
tillsammans i något mindre nätverk. 

 (Van Osnabrugge och Robinson, 2000) 
 
Det går även att klassificera affärsänglarna utefter deras aktivitet. Den aktiva affärsängeln är en 
person som har erfarenhet av investeringar och är mer professionell i sin urvalsprocess av 
investeringsobjekt. De vill även försöka hålla en låg profil och inte dra till sig allt för mycket 
uppmärksamhet. Uppmärksamheten kan bidra till att antalet nya spontant inskickade 
investeringsförslag ökar och tar för mycket tid ifrån affärsängeln. Det är även mer vanligt att 
aktiva affärsänglar går samman i nätverk och investerar ihop. (Silver, 2008) Den passiva 

- 10 - 



 

affärsängeln är en person som mer eller mindre endast går in med kapital i ett bolag och inte 
bidrar aktivt för företagets utveckling (Helle, 2004). Det finns även inaktiva affärsänglar som inte 
får så många investeringsförslag och därmed löper större risk att få sämre och mer riskfyllda 
investeringsobjekt. Det finns även de som gärna vill investera men som inte riktigt vågar på 
grund av att de inte vet hur processen går till. Oerfarna affärsänglar tycker det är ett stort steg att 
ta för att bli en bra affärsängel. För att underlätta för dessa kan en affärsängelsakademi vara en 
bra idé för att få lära sig hur det går till att vara en affärsängel. (Silver, 2008)  
 
Det är inte alla affärsänglar som faktiskt går in med kapital i bolag. En del personer går endast in 
med sin egen kompetens och kallas därför för kompetensängel eller arbetsängel. Är 
kompetensängeln duktig och har ett stort kontaktnät kan han bidra med framgång och lönsamhet 
som kan vara avgörande för att företaget inte ska gå i konkurs. Då kompetensängeln inte satsar 
några pengar har han inte heller några att förlora. Däremot kan kompetensängeln förlora den 
nerlagda tiden och sitt goda rykte. Det är därför lika viktigt för en kompetensängel som för en 
affärsängel att vara noga vid urvalet av investeringsobjekt. (Helle, 2004) 
 
En del personer tycker att ordet affärsängel inte är helt passande till den prestation som 
investeraren gör. Vissa affärsänglar skulle därför istället föredra att dem kallades för aktiv 
finansiell partner. Affärsänglarna tycker att det ordet mer stämmer in på vad deras roll i det 
investerade företaget är. (Hill och Power, 2002) 
 

3.2.4 Affärsängelns utveckling 
 
Det är inte bara företaget som affärsängeln är verksam i som utvecklas utan även affärsängeln. 
Ifall affärsängeln investerar i fler företag blir han mer säker i sin investerarroll och lär sig vilken 
relation han vill ha till företagen han investerar i. Affärsängeln kan också söka sig till andra 
affärsänglar och nätverk längre fram i sin investerarkarriär. Investeraren kan då inta en 
specialistroll och tillsammans med andra verka för att hjälpa och utveckla nystartade företag. 
Nätverket kan besluta sig för att bilda ett eget bolag med affärsidé att investera och hjälpa andra 
företag, ett så kallat riskkapitalbolag. (Lindström och Olofsson, 2002)  
 
Det händer att affärsänglar genomför enskilda investeringar i bolag för att sedan övergå och bli 
verksamma inom ett riskkapitalbolag. Det finns de som vid sidan av sitt engagemang i 
riskkapitalbolaget även gör privata investeringar eller går ur riskkapitalbolaget för att återgå till 
att endast verka som affärsängel och göra privata investeringar. (Helle, 2004) 
 

3.3 Investeringsprocessen 
 
Nästintill alla investeringar som affärsänglar gör sker i ett tidigt stadium i ett företags livscykel. 
När ett investeringsobjekt väljs ut väger företagets affärsidé väldigt tungt. (Nyman, 2002) Hur 
viktig affärsplanen är för olika affärsänglar varierar. Dock är affärsplanen en viktig handling för 
majoriteten av affärsänglarna. Ju mer professionell affärsplanen verkar desto trovärdigare och 
mer seriös verkar entreprenören vara och investeringen kan vara mindre riskfull. Andra 
affärsänglar menar dock att affärsplanen inte har så stort värde då det som skrivs i den ändå måste 
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revideras ett par gånger under uppstarten av företaget. (Van Osnabrugge och Robinson, 2000) 
Det är dock inte den enda faktorn som avgör om det kan vara intressant att göra en investering 
eller inte. Även affärsängelns egna intressen och motiv med investeringen har en nyckelroll när 
investeringsobjekt väljs ut. (Lindström och Olofsson, 2002) Från det att en affärsplan lämnas 
över till den tänkta investeraren tar det cirka tre till sex månader innan investeringen faktiskt blir 
verklighet (Nyman, 2002).  
 
Det är lite olika hur urvalet av investeringsobjekt går till. Vissa affärsänglar arbetar aktivt för att 
själva hitta intressanta investeringsobjekt eller får tips från personer i sitt kontaktnät. Andra är 
mer passiva och vill att entreprenören ska söka upp affärsängeln istället. Då det tar tid att läsa 
igenom affärsplanen hos varje bolag är det viktigt att affärsängeln redan från början bestämt sig 
för inom vilken bransch han ska verka. När det är högkonjunktur i landet har det kunnat 
fastställas att investeringsförslagen till affärsänglarna ökar. Då är det extra viktigt att inte slösa 
bort sin tid på att läsa en massa affärsplaner som ändå inte är intressanta. (Helle, 2004) 
 
Då den eventuella investeraren får reda på en hel del känslig information om investeringsobjektet 
är det viktigt att den informationen inte sprids vidare. Det kan gälla en ännu inte patentskyddad 
produkt eller att affärsängeln helt enkelt kopierar verksamheten. Att investeraren lovar 
entreprenören att inte föra vidare informationen kan vara svårt då affärsängeln kan bli tvungen att 
prata med andra personer vid en utvärdering. Det som affärsängeln framförallt ska utvärdera är 
personerna i och omkring bolaget, företagets affärsmöjligheter, hur konkurrenssituationen och 
konjunkturen ser ut och hur stor del av bolaget som affärsängeln får och hur samarbetet ska se ut. 
(Helle, 2004) 
 
Det är viktigt att företagaren noga tänker igenom affärsidén och gör en utvärdering av den utefter 
ett investerarperspektiv. En bra affärsidé skapas oftast genom erfarenhet (Nyman, 2002). Det är 
inte helt lätt att ta fram en affärsidé och får ner den på papper. Det är viktigt att alla aspekter och 
synvinklar vägs in och finns i bakhuvudet när affärsidén utformas. (Lindström och Olofsson, 
2002) Saknas erfarenhet eller att entreprenören inte kan visa på ett kunnande är det svårt att få en 
lyckosam affärsidé. Det är också viktigt att företagaren har ett intresse av att utveckla idén och 
inte endast ha ett vinstintresse då risken för ett misslyckande ökar. Att ha kunniga personer i sin 
omgivning är också en nyckelfaktor för att bli framgångsrik likaså att tidpunkten för 
produktlanseringen är rätt. (Nyman, 2002)  
 
Finns det en affärsängel med i bilden redan vid tidpunkten för när affärsidén skrivs kan 
entreprenören ta hjälp av honom och utnyttja hans kunskaper från när han var i samma situation 
och formulerade sin affärsidé under förutsättning att affärsängeln själv drivit ett företag. 
Affärsängeln kan hjälpa till att få igång entreprenörens tankar och idéer kring hur verksamheten 
ska se ut. Det finns inget som hindrar entreprenören att vid ett senare tillfälle gå in och revidera 
affärsidén när verksamheten utvecklas och kunskapen hos entreprenören blir större. (Lindström 
och Olofsson, 2002)  
 
Blir investeraren intresserade av företaget genom affärsplanen inleds mer ingående diskussioner 
där affärsidén ligger i fokus. Entreprenören och investeraren har också möjlighet att lära känna 
varandra lite bättre. (Nyman, 2002) Det är inte bara affärsängeln som ska välja ut ett intressant 
investerarobjekt. Det är lika viktigt för entreprenören att välja en affärsängel som han eller hon 
kan samarbeta med. Affärsängeln är inte bara en investerare utan också en person som 
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entreprenören möjligt kommer att ha ett väldigt nära samarbete med och relation till. Av den 
anledningen är det viktigt att båda parter kommer bra överens och kan arbeta ihop. (Lindström 
och Olofsson, 2002) Investeraren genomför vanligen också en finansiell och legal 
företagsundersökning för att få fram detaljerad information som inte är allmänt tillgängliga om 
företaget (Nyman, 2002). Bakgrunden till att en företagsundersökning görs är att kartlägga om 
allt som entreprenören säger verkligen är sant. Stämmer det till exempel att entreprenörens 
marknad verkligen är så stor som denne själv tror att den är. Om investeraren gör en bra 
företagsundersökning minskar risken för en misslyckad investering. Det går inte att ta bort risken 
helt men investeraren kan göra det som går för att avgöra om investeringen är bra eller inte. 
Många affärsänglar anser att företagsundersökningen är den del i investeringsprocessen som är 
den tuffaste biten. (Van Osnabrugge och Robinson, 2000) Det slutgiltiga beslutet tror många 
grundar sig på verksamhetens potential till största del. Det är en väldigt viktig faktor men än 
viktigare är att verksamheten har en duktig ledare eller entreprenör. Så som affärsidén läggs fram 
i ett inledande skede i affärsplanen är oftast inte det som blir det slutgiltiga resultatet. Av den 
anledningen är det oftast bättre att satsa på duktiga människor som så småningom kan utveckla 
verksamheten till något stort. (Nyman, 2002) 
 
När investeringsbeslutet är taget kommer affärsängeln i utbyte mot pengar att få en ägarandel i 
bolaget av entreprenören. Vanligt när det handlar om affärsängelinvesteringar är att 
entreprenören fortfarande har majoriteten av ägandet kvar. Det betyder att affärsängeln inte får 
mer än 49 % av ägandet. Dock är det så att entreprenören har det huvudsakliga ansvaret för 
bolagets dagliga drift. Investeraren kan ställa kravet att entreprenören alltid ska göra det som är 
bäst för företaget vilket kan betyda att det inte alltid är bäst för de anställda. För att komma ifrån 
eventuella problem och meningsskiljaktigheter i framtiden upprättas oftast ett kontrakt. (Van 
Osnabrugge och Robinson, 2000) Det finns visserligen inget krav på att ett kontrakt måste 
upprättas men syftet med det är att tillvarata investerarens intressen. Vid investeringar i tidiga 
faser, där bland annat affärsänglar går in, och det handlar om en mindre summa pengar är 
investeringsavtalen oftast ganska korta och enkelt utformade. Investeringsavtalet består således 
av två avtal. Dels ett avtal som rör teckning av aktier och andra typer av värdepapper och ett 
aktieägaravtal som reglerar frågor angående ägandet och driften av verksamheten och frågor 
kopplat till det. (Nyman, 2002) 
 

3.3.1 Affärsänglarnas förmögenhet 
 
Affärsänglarnas förmögenhet varierar med svängningarna på börsen. Det finns tendenser till att 
om aktiemarknaden är dålig för noterade bolag och affärsänglarna inte ser någon anledning till att 
investera minskar även deras investeringar i onoterade bolag. När utvecklingen av IT tog fart på 
allvar i slutet av 1990-talet var det många som såg möjligheter till att tjäna pengar genom att 
investera i företag i ett tidigt stadium. Det har konstaterats en nedgång i affärsängelinvesteringar 
efter IT-kraschen vid millenniumskiftet. Dock har IT-kraschen inte på längre sikt påverkat antal 
investeringar som är gjorda av privatpersoner. Det har istället skett en ökning av antalet 
entreprenörer under början av 2000-talet gentemot under 1990-talet. Antalet nystartade företag 
har fördubblats från år 1992 till år 2006. De ökade antalet investeringar som skett har främst varit 
i teknologiföretag. Trots att risken att investera i teknologiföretag är hög investerar många 
affärsänglar i dessa företag på grund av att lönsamheten vid lyckosamma bolag är så oerhört stor 
.(Månsson och Landström, 2006) 
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Månsson och Landström hänvisar till en studie som de genomförde 1992 och i jämförelse med 
den har storleken på de investeringar som affärsänglarna gör ökat. År 1992 var 
medelinvesteringen av en affärsängel i Sverige 160 000 Euro medan 2004 var den siffran uppe i 
200 000 Euro. (Månsson och Landström, 2006) I en annan studie framkom det att en affärsängel i 
genomsnitt investerar 13 500 Euro per investering (Avdeitchikova, 2008). De flesta har fått sina 
pengar som de nu investerar med genom det egna företagets lönsamhet eller vid försäljningen av 
företaget (Månsson och Landström, 2006). Omkring 5-15 % av affärsängelns totala förmögenhet 
brukar investeras i andra bolag. Det är som sagt inte bara pengar som investeras utan även 
investerarens tid och målet är självklart att få avkastning på sina pengar. (Silver, 2008) 54 % av 
de företag som affärsänglarna gick ur under andra halvåret 2002 till första halvåret 2003 slutade i 
konkurs eller likvidation. Det betyder att affärsänglarna inte fick tillbaka sina satsade pengar i 
dessa företag. I studien framkom även att det är fler passiva affärsänglar år 2004 än vad det var år 
1992. Vad denna ökning beror på är inget som framkom i studien. (Månsson och Landström, 
2006)  
 
Affärsängeln har stor kunskap inom den bransch som företaget han investerar i verkar inom. Det 
framkom i studien gjord av Avdeitchikova (2008) att om investeraren hade bra kunskaper intog 
han en större roll och investerade en större summa i bolaget. Om däremot affärsängeln inte hade 
så stor erfarenhet av branschen var summan betydligt mindre som affärsängeln gick in med i 
företaget. Hur mycket som en affärsängel investerar i olika bolag varierar mestadels beroende på 
affärsängelns egen kunskap och inte så mycket på hur mycket kapital som han själv har. 
(Avdeitchikova, 2008) 
 
På grund av att begreppet affärsängel inte har samma innebörd i alla länder är det svårt att göra 
några jämförelser länderna emellan. I vissa länder räknas kapital från familj och vänner in i det 
samlade kapitalet som affärsänglar bidrar med. I andra länder räknas de som ännu inte har gjort 
sin första investering in i statistiken för affärsänglar medan de inte gör det i andra länder vilket 
också bidrar till en skev jämförelse. (Avdeitchikova, 2008) 
 

3.4 Relationen mellan affärsängeln och entreprenören 
 
Det finns olika sätt som en entreprenör och en affärsängel kan komma i kontakt med varandra på. 
Ett sätt är genom personliga kontakter. Personer i entreprenörens närhet får reda på att han eller 
hon söker kapital eller är villig att investera själva eller vet någon som kan tänka sig investera i 
bolaget. Entreprenören kan genom att ta kontakt med bland annat olika myndigheter, banker och 
revisorer få tips på enskilda affärsänglar eller nätverk som är villiga att investera. Det går även att 
direkt söka upp affärsängelnätverken som ska vara registrerade eller söka via Internet på olika 
webbsidor som är specialiserade på att förmedla kontakter mellan entreprenörer i uppstartsfasen 
och investerare. (Van Osnabrugge och Robinson, 2000)    
 
En liknelse med jockeyprincipen är gjord för att förklara hur viktig entreprenören är för företaget. 
Principen går ut på att det är jockeyn och inte hästen som är nyckeln till framgång. Av den 
anledningen är entreprenören en väldigt viktig faktor för affärsängelns investeringsbeslut. Denna 
liknelse gäller inte bara i England, där principen är framtagen, utan är även bekräftad genom en 
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svensk och en holländsk studie. Affärsängeln ska söka efter en entreprenör som har kompetens, 
förmåga att leda ett företag samt är lojal och pålitlig. (Aernoudt, 1999)  
 
Det finns vissa likheter i en nyskapad relation mellan en affärsängel och en entreprenör och med 
ett äktenskap. I början av en relation tas kanske inte alltid bara väl genomtänkta beslut och de 
bästa besluten för företaget utan även sådana beslut som verkar vara bra för relationen tas. Viktigt 
för att affärsängeln och entreprenören ska kunna skapa en långsiktig relation är att det ”klickar” 
emellan dem. Karakteristiskt för affärsänglar är att de väljer ut sina investeringsobjekt själva 
genom en subjektiv uppfattningsförmåga av verksamheten och framförallt entreprenören. Då det 
är affärsängeln själv och ingen annan som ska arbeta nära entreprenören är det mest naturligt att 
det är affärsängeln som själv tar investeringsbeslutet. (Aernoudt, 1999)  
 
Det finns olika former av utbildningar och hjälpmedel för affärsänglar när de ska fatta sina 
investeringsbeslut men att olika statliga myndigheter har utformat sådana är enligt Aernoudt 
(1999) bara ett tecken på okunskap om vad affärsängelinvesteringar innebär. Att inte denna typ 
av investeringar är större än vad de är beror inte på svårigheten för affärsängeln att fatta 
investeringsbeslut. Det beror istället på avsaknaden av bra och av entreprenören väl presenterat 
företag. Entreprenörerna behöver vägledning över hur de ska presentera sitt företag men de 
behöver även hjälp med att komma i kontakt med möjliga affärsänglar. (Aernoudt, 1999) 
 
En erfaren affärsängel eller en person som vill lära sig att bli en bra affärsängel är oftast bättre för 
entreprenören i jämförelse med en helt oerfaren affärsängel som endast vill ha avkastning på sina 
pengar. Att entreprenören vill ha en affärsängel som tidigare gjort ett par investeringar underlättar 
även för att komma ifrån problem som kan uppstå om företaget inte blir så framgångsrikt som 
affärsängeln hade föreställt sig. En mer erfaren affärsängel som kanske till och med har gjort ett 
par misslyckade investeringar är väl medveten om den risk som en investering innebär. En risk 
som en oerfaren affärsängel inte fullt ut förstår. (Hill och Power, 2002) 
 
Hur stor inblandning som affärsängeln har i den löpande verksamheten är väldigt individuellt och 
varierar med företagets ålder. Vissa är mer eller mindre endast kapitalbidragande affärsänglar 
som går in med kapital men som inte bidrar så mycket till verksamhetens drift i övrigt. Andra 
affärsänglar går in helhjärtat i företaget både med kapital och sin egen tid och kunskap. Dessa två 
typer kan sägas vara varandras ytterligheter och det finns också affärsänglar som ligger 
däremellan. Det finns även de som lovar att engagera sig i verksamheten men som inte gör det. 
Vissa änglar vill eller orkar inte engagera sig och ta till sig vad företaget gör. Det kan självklart 
skapa ett missnöje hos entreprenören om det var så att affärsängeln inledningsvis lovade att stötta 
företaget med sin kunskap. Då kan den bästa lösningen för företaget vara att avsluta om möjligt 
relationen med affärsängeln och hitta någon annan investerare eller klara sig på egen hand. 
(Lindström och Olofsson, 2002) I de flesta fall sitter affärsängeln med i företagets styrelse som 
sammanträder ett antal gånger per år. Utöver styrelsearbetet har affärsängeln en löpande kontakt 
med entreprenören vilket blir ytterligare ett antal timmar per år. Är det så att affärsängeln är mer 
aktiv i företagets verksamhet kan det till och med bli så att affärsängeln lägger ner omkring 40 
timmar i veckan på att vara med och driva företaget. (Helle, 2004) 
 
Ibland har affärsängeln redan kontakt med entreprenören och är med i de inledande 
diskussionerna eller så kommer affärsängeln in i ett senare skede. Det kan vara stora skillnader i 
hur entreprenören och affärsängeln agerar mot varandra beroende på om de har känt varandra 
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sedan tidigare eller om det är en ny relation. Är det en ny relation som uppstår är det ibland svårt 
att få ut optimal effekt av deras samarbete direkt. Det på grund av att de inte känner varandra och 
att ängeln kanske inte fullt ut vågar säga vad han har för åsikter och idéer om verksamheten. Det 
kan vara bra om affärsängeln har en lite lägre profil i början av en relation så att entreprenören får 
ut sina idéer och att affärsängeln får grepp över verksamheten. När parterna har lärt känna 
varandra lite bättre kan deras samarbete blir bättre och effektivare. Det gäller att det skapas ett 
förtroende mellan entreprenören och affärsängeln för att deras samarbete ska fungera. Det är 
viktigt att entreprenören och affärsängeln tidigt gör upp vad ängelns roll i verksamheten ska vara. 
Ju längre företaget har varit verksamt desto större egen erfarenhet får entreprenören och ängelns 
roll blir mindre. Med tiden får även den förtroendegivande rollen som ängeln har spelat och 
betytt utåt sett åt kunder och leverantörer mindre betydelse när företaget själv kan visa upp en bra 
historik över deras resultat. (Lindström och Olofsson, 2002) 
 
Det är inte alltid som en affärsängel är kvar i företaget hela den tiden som det från början var 
tänkt. Anledningen till att affärsängeln vill avsluta relationen tidigare kan bero på flera orsaker. 
Exempelvis att en passiv affärsängel inte är nöjd med det ekonomiska utfall företaget genererar. 
En annan orsak kan vara att affärsängeln inte anser sig ha tillräckligt med tid eller möjlighet att 
sätta sig in i företagets verksamhet tillräckligt mycket. Dessa problem uppkommer vanligen vid 
de tillfällen då entreprenören och affärsängeln inte har en nära relation med varandra. 
Affärsängeln kan även få andra mer intressanta uppdrag och av den anledningen väljer att lämna 
det investerade företaget. Det är inte alltid affärsängeln kräver sin investering tillbaka utan låter 
dessa pengar tillsvidare ligga kvar i bolaget. (Lindström och Olofsson, 2002)  
 

3.4.1 Affärsängelns bidrag till entreprenören 
 
Entreprenörer saknar ofta tillräckliga finansiella resurser eller tillräcklig kunskap och det uppstår 
därför två gap, kapitalgap och kunskapsgap. Kapitalgapet beror på att företagen anses för 
riskfyllda att investera i och kunskapsgapet uppstår genom att entreprenörerna oftast saknar 
erfarenhet och inte har tillräckliga kunskaper. När det gäller företag i tidiga skeden är självklart 
kapital en viktig parameter men än viktigare är i många fall ändå humankapitalet och det är här 
affärsänglar kommer in. (Avdeitchikova, 2008) 
 
Affärsängeln bidrar inte bara med kapital utan även med en hel del kunnande och ett stort nätverk 
av olika kontakter. Affärsängeln kan av den anledningen inte bara klassas som en investerar utan 
även som en specialist. Att en affärsängel gör en investering i ett bolag skapar extra värde för det 
bolaget om investeraren har ett gott rykte på marknaden. Genom att affärsängeln vågar investera i 
bolaget talar mycket för att det är ett bra bolag vilket leder till att det blir lättare att söka annat 
kapital, dra till sig nya kunder och skapa trovärdighet bland leverantörer. Har dock affärsängeln 
ett dåligt rykte om sig kan investeringen få motsatt effekt och det blir svårare för företaget att få 
ett förtroende på marknaden. Affärsängeln kan genom sina kontakter hjälpa bolaget med 
passande leverantörer och skapa viktiga relationer till kunder. Det är inte så vanligt att 
affärsängeln är den som fullt ut upprättar något samarbete utan förmedlar endast kontakten. Det 
är sedan upp till entreprenören att dra nytta av den kontakten och upprätta en egen relation eller 
knyta en affärsuppgörelse. Genom investerarens bransch- och förhandlingsvana kan det även vara 
lättare att uppta kontakten med nya kunder och leverantörer. Affärsängeln kan även bidra med 
motivation till entreprenören och de andra på företaget. Då affärsängeln oftast själv har drivit ett 
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företag har han eller hon kunskap om hur den interna administrationen kan skötas och hjälpa 
bolaget att bli mer effektiva. (Lindström och Olofsson, 2002)  
 
I boken Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag skriven av Lindström och Olofsson 
(2002) hänvisas det till ett tidigare forskningsprojekt gjord av samma författare år 1998. I 
projektet tillfrågades ett antal företagare vem av de olika investeringsaktörerna de ansåg bidrog 
mest till att lösa olika problem som uppkommer i inledningsskedet hos ett företag. Utfallet blev 
att affärsänglarna ansågs vara den aktör som varit viktigast för företagets utveckling tillsammans 
med kunder och leverantörer. Plockades de företag som hade erfarenhet av de olika aktörerna ut 
blev utfallet att affärsänglar spelade en ännu viktigare roll för företagets utveckling. 
 
Hur mycket kapital som ett företag behöver i uppstartsfasen varierar beroende på vad det är för 
verksamhet. Minst kapital i uppstartsfasen kräver tjänsteföretag medan forskningsföretag har ett 
stort kapitalbehov. Hur mycket kapital som affärsänglarna investerar är väldigt individuellt. Vissa 
affärsänglar bidrar med nästan allt det kapital som företaget behöver medan andra bara går in 
med en symbolisk summa. Dock blir det engagemanget som affärsängeln visar en bekräftelse på 
dess intresse för bolaget. Flera personer kan gå ihop i nätverk och investera en större summa 
pengar i bolaget. Det finns även de som inte går in med något kapital överhuvudtaget utan bidrar 
endast med sin tid och sitt kunnande. Då oftast behovet av en större summa pengar krävs i ett 
senare skede i företagets utveckling är det mer vanligt att affärsängelnätverk investerar under 
etablerings- eller expansionsfasen. (Lindström och Olofsson, 2002) När affärsänglarna har gjort 
sitt i företaget och det behövs mer kapital brukar riskkapitalbolag ta vid. Både affärsänglar och 
riskkapitalbolag har samma grundtanke med sin verksamhet men de är verksamma i olika 
investeringsfaser hos ett bolag. (Kiholm Smith och Smith, 2000)  
 
Det är svårt att svara på exakt hur mycket kapital som affärsänglarna totalt bidrar med. Men det 
finns indikationer på att affärsänglar bidrar med betydligt mer riskkapital än vad 
riskkapitalbolagen gör till onoterade företag. (Lindström och Olofsson, 2002)   
 
När företaget växer och får in eget kapital är det lätt att entreprenören skenar iväg och viljan att 
växa ytterligare, utvecklas och tjäna mer pengar är stor främst om det är entreprenörens första 
företag. Här kan affärsängeln spela en stor roll och hindra företagaren från att ta förhastade beslut 
som kan äventyra företagets lönsamhet. Genom affärsängelns kunskap kan han styra företagaren 
mot att göra affärer utefter företagets kapacitet och bygga upp långa och lönsamma relationer till 
kunder. (Lindström och Olofsson, 2002) 
 

3.5 Affärsängelnätverk 
 
Redan i början av 1900-talet fick entreprenörer upp ögonen för hur viktigt det är med kontakter i 
affärslivet. De skapade viktiga kontakter med affärsmän, affärsänglar och banktjänstemän. 
Kontakten mellan dessa aktörer och utvecklingen i samhället gav ständigt upphov till nya 
affärsidéer. Genom nätverken som skapades fick entreprenörer tillgång till nödvändiga resurser 
och kunskaper för att gå vidare med sina affärsidéer. (Lindström och Olofsson, 2002)  
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I Sverige fanns det år 2007 18 registrerade affärsängelnätverk vilket kan jämföras med 16 nätverk 
år 2006. De flesta nätverken samarbetar med andra organisationer så som Connect, Almi 
Företagspartner eller Stockholm Innovation och Growth. Nätverken har tillsammans investerat 
137 miljoner kronor i olika bolag under 2007. Forskare uppskattar att enskilda affärsänglar och 
affärsängelnätverk tillsammans investerar omkring 1,5-2 miljarder kronor per år i olika företag 
vilket är en ökning ned 24 % jämfört med år 2006. Runt 50 % av nätverkens investeringar 
genomförs i företagens uppstartsfas. Det kan konstateras att de flesta nätverken finns runt 
storstäderna och universitetsstäderna. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2008) 
 
Under 2007 inkom totalt cirka 1 000 investeringspropåer till de olika affärsängelnätverken. En 
viktig källa för propåer kommer ifrån banker som nätverken har samarbete med. Antal nätverk, 
affärsänglar, investeringar och investerat belopp ökar ständigt år för år. År 2005 var det 70 
företag som fick hjälp med finansiering via affärsängelnätverk medan år 2007 var den siffran 
uppe i 99 företag. Även hur mycket som investeras i företagen har ökat från 1,2 miljoner kronor 
år 2005 till 1,4 miljoner kronor år 2007. (Svenska Riskkapitalföreningen, 2008) 
 
Svenska Riskkapitalföreningen försökte göra en kartläggning i början av år 2008 över vilka 
branscher affärsängelnätverken investerar i. Nätverken valde att inte svara på det utan svarade 
istället på vilka branscher de var intresserade att investera i. Utfallet blev då att mest intresserade 
var de av informations- och kommunikationsteknologi samt läkemedel och bioteknologi. Det 
behöver inte betyda att det är inom dessa områden som flest investeringar har gjorts men det kan 
verka som en indikation över vilka branscher nätverken är mest intresserade av. (Svenska 
Riskkapitalföreningen, 2008) 
 
När en ensam affärsängel investerar i ett bolag har entreprenören möjlighet att välja om han vill 
ta emot investeringen eller inte på grund av den framtida relationen till affärsängeln. Det är en 
nackdel när det är flera personer som går ihop och gör en gemensam investering. Entreprenören 
har då inte samma möjlighet till att välja ut de investerare de vill ha i sin verksamhet. Skulle det 
uppkomma problem mellan någon investerare i nätverket och entreprenören kan det mer eller 
mindre vara omöjligt för entreprenören att avsluta affärsrelationen. (Lindström och Olofsson, 
2002) 
 
Nätverkens styrka gentemot den ensamma affärsängeln är deras bredd på kompetenta personer. 
Det kan även bli så att nätverket beslutar att investera i ett företag som den enskilda affärsängeln i 
nätverket inte tror på men blir mer eller mindre tvingad in i. Det kan bidra till att affärsängeln inte 
går in helhjärtat och gör sitt bästa i företaget. (Lindström och Olofsson, 2002) 
 

3.6 Motivationsfaktorer för att vara affärsängel 
 
Det finns en del faktorer som motiverar affärsängeln att göra dessa riskfyllda investeringar. Det 
ena är möjligheten till att få en hög avkastning på sina pengar men även att kunna få en löpande 
inkomst från verksamheten och att skapa arbete åt sig själv. Affärsängeln vill även engagera sig i 
en uppstartsfas och känna glädjen och tillfredställelsen av att vara med och se bolaget utvecklas. 
Vissa personer som under hela sitt yrkesverksamma liv har arbetat och drivit egna företag kan 
tycka att det blir långtråkigt och att de är understimulerade efter pensionen. För dessa är det en 
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bra idé att investera i andra företag och ändå, dock in mindre skala, få vara verksamma i ett 
företag. De kan även få visa sin kunskap inom företagande för entreprenören. (Van Osnabrugge 
och Robinson, 2000)  
 
Det är dock inte alla privatpersoner med ett stort kapital som kan tänka sig att bli affärsänglar på 
grund av en mängd olika anledningar. Vissa personer tycker att de har arbetat och slitit hela sitt 
liv och vill ha möjlighet att ta det lugnt på äldre dagar. En del är också rädda för risken att förlora 
sina pengar och vill istället kunna ha en så bekymmersfri och riskfri tillvaro som möjligt. En 
anledning till att inte göra en företagsinvestering kan också vara svårigheten till att på ett enkelt 
och snabbt sätt få tillgång till sina pengar igen. Av den anledningen väljer en del personer att 
investera sina pengar på annat sätt istället. (Hill och Power, 2002) 
 
Fördelen med affärsänglar gentemot andra finansieringsmöjligheter är att affärsänglarna på bästa 
möjliga sätt försöker hjälpa företaget genom att komma på nya idéer och utvecklingsmöjligheter 
genom närheten till företaget (Lindström och Olofsson, 2002). Det i sin tur underlättar för 
företaget att komma vidare i sin utveckling och få möjlighet att söka annat kapital. Blir företaget 
framgångsrikt är det vanligaste att affärsängeln lämnar företaget i samband med att det säljs 
vidare. Bortsett från de pengar som en försäljning kan generera till affärsängeln kan även löpande 
avkastning ges på det investerade kapitalet. Det tillsammans blir affärsängelns totala avkastning 
på det investerade kapitalet. (Kiholm Smith och Smith, 2000) Sett till kapitalmarknaden i stort 
anses affärsängeln vara en billig finansiär som inte kräver så hög avkastning på sina investerade 
pengar som andra parter gör (Van Osnabrugge och Robinson, 2000). Att investera i ett tidigt 
stadium i ett bolag medför en hög risk och affärsänglarna ser investeringarna som en utmaning. 
Då inte alla investeringar blir lyckade är affärsänglarna nöjda med att ha en genomsnittlig 
avkastning på 20 %. (Aernoudt, 1999) Dock ska tilläggas vad det kostar för entreprenören att ge 
ifrån sig en del av ägandet till affärsängeln och dess inblandning i verksamheten (Van 
Osnabrugge och Robinson, 2000). Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur stor avkastning en 
affärsängel generellt sett får på sina investeringar. Ibland förekommer det i massmedia att de 
berättar om företag där affärsänglarna har fått 100-500 gånger tillbaka på sitt investerade kapital. 
Det har konstaterats att ju tidigare i företagets utveckling investeringen görs desto mer avkastning 
kan utfalla. Även hur aktiv affärsängeln är i bolaget har en avgörande roll i hur stor avkastningen 
blir på det investerade kapitalet. (Helle, 2004)  

- 19 - 



 

4 Empirisk undersökningsmetod 
 
 
Här presenteras hur vi gått tillväga för att samla in materialet till den empiriska studie och hur 
urvalet av respondenter gått till. Vidare beskriver kapitlet även hur vi förhåller oss till begreppen 
validitet och reliabilitet. 
 
 

4.1 Metodiskt angreppssätt 
 
För att besvara forskningsproblemet har vi använt en kvalitativ datainsamlingsmetod för att samla 
in det empiriska materialet. Innebörden av en kvalitativ ansats är att ett fåtal respondenter som 
representerar olika sidor av forskningsproblemet har valts ut. Genom personliga möten med 
respektive respondent har ett samtal förts och respondenten har tillåtits prata fritt. För att inte 
respondenterna skulle sväva ut för mycket från forskningsområdet förbereddes ett antal frågor 
inför varje intervju. Dessa frågor ställdes inte rakt ut till respondenterna utan var mer som en 
checklista på frågor som skulle besvaras under intervjuerna. Anledningen till att en strikt 
intervjumall inte användes var för att inte låsa oss vid vilka svar som intervjuerna skulle ge. I 
efterhand är vi övertygade om att denna metod var den rätta då vi genom det öppet samtal fick 
information som inte från början var tänkt men som var väsentlig för uppsatsen. 
 

4.2 Datainsamling 
 
När det gäller hur information införskaffas görs det skillnader på primär- och sekundärdata. 
Primärdata är sådan information som forskaren själv samlat in för sitt tänkta ändamål (Andersen, 
1998) medan sekundärdata är information som någon annan person tidigare har samlat in 
(Johansson Lindfors, 1993). Problemet med att använda sekundärdata är att informationen inte 
fullt ut är framtagen och anpassad efter ändamålet som den nya forskaren vill använda 
informationen till (Johansson Lindfors, 1993).  
 
Det empiriska materialet har införskaffats genom intervjuer med sex olika personer, vilket har 
genererat primärdata. Under intervjun med Connect Väst var det två medverkande respondenter 
vilket deras samlade svar presenteras i samma sammanställning. För att fastställa att vi uppfattat 
respondenterna rätt har de läst igenom den text som skrivits efter respektive intervju och också 
presenteras i uppsatsen.   
 
Innan intervjuerna har vi haft olika förkunskaper om respondenter vilket har lett till att 
förberedelserna till intervjuerna har sett olika ut. Vi har ändå haft en ram för vilken information 
vi ville få ut av respondenterna. 
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4.3 Urval 
 
Det har varit av stor vikt att respondenterna haft något att tillföra studien för att hålla en hög 
trovärdighet på uppsatsen. Respondenter har representerat en organisation eller ett företag som 
alla arbetar på olika sätt med affärsänglar eller är involverade i investeringar. Då den geografiska 
avgränsningen har varit Borås har det varit viktigt att respondenter har en koppling till Borås. Det 
för att de skulle kunna bidra med information om vilken utbredning affärsänglar har i Borås 
utifrån deras egen uppfattning.  
 
Utgångspunkten vid val av respondenter har varit väldigt öppen till en början då kunskapen om 
hur fenomenet affärsänglar var etablerat i Borås var begränsad från vår sida. Den empiriska 
studien började på Näringslivsenheten inom Borås Stad. Där intervjuades Hans Nyhlén som 
främst ansvarar för om- och nyetableringar inom kommunen. Då vi inte hade så stor kunskap om 
affärsänglar i Borås ville vi börja studien där det finns människor med bred kunskap. Kommunen 
var då en bra start på den empiriska studien. Antingen skulle intervjun inte bidra med någonting 
eller så skulle vi bli positivt överraskade. I efterhand anser vi att det var en väldigt givande 
intervju och starten på den empiriska studien var mycket positiv.  
 
Nästa respondenter var Klas Ekdahl och Niclas Rämje från Connect Väst som är en organisation 
som hjälper företag i uppstartsfasen och små- och medelstora företag som befinner sig i en 
tillväxtfas. De har ett brett kontaktnät med representanter från många olika branscher och 
professioner. De skriver bland annat på sin hemsida att de har nätverk för affärsänglar. Av den 
anledningen ville vi träffa dessa personer för att veta mer om deras verksamhet. Intervjun ledde 
till att kontakt skapades till nästa respondent. 
 
Vi fick chansen att intervjua Per Stenman från Sätila Holding AB som arbetar som investment 
manager. Sätila Holding AB är ett bolag som med ägaren Lennart Grebelius pengar investerar i 
andra bolag. De har idag investeringar i bland annat Gina Tricot och Scorett. I Sätila Holding AB 
finns även ett par dotterbolag där Stenman är delägare i ett utav dem, Sätila SSBI. Det är genom 
dotterbolagen som investeringarna sker ifrån. Av den anledningen kan Stenman klassas som en 
affärsängel och att bolaget inte är ett riskkapitalbolag. 
 
Under arbetets gång uppkom tipset om att Västsvenska industri- och handelskammaren eventuellt 
har nätverk för affärsänglar. Kontakt togs med regionchefen Christian Sildenstedt för att i en 
intervju ta reda på hur det ligger till. Under intervjun blev vi rekommenderade att kontakta den 
sista respondenten för att få ytterligare en affärsängels perspektiv på forskningsproblemet. 
 
En avslutande intervju gjordes med Peter Höglund som är affärsängel och har gjort ett flertal 
investeringar. Intervjun öppnade upp våra sinnen ytterligare inför analysen. 
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4.4 Giltighetsanspråk 
 
När vi pratar om uppsatsens giltighet menas hur relevant respektive tillförlitlig det empiriska 
materialet är. Hur relevant informationen är mäts med validiteten och tillförlitligheten mäts med 
reliabilitet (Andersen, 1998). 
 

4.4.1 Validitet 
 
Då den information som fås genom intervjuer är subjektiv utifrån respondenternas 
verklighetsuppfattning måste den informationen ifrågasättas. Stämmer inte respondentens 
uppfattning med verkligheten blir forskningsresultatet inte det som avsikten med studien var från 
början. För att säkerställa riktigheten i respondentens uppfattning kan upprepade intervjuer 
genomföras med personer med samma befattning som den ursprungliga respondenten. 
(Johannessen och Tufte, 2003)   
 
Genom att vi själva är inblandade i intervjuerna kan vi påverka relevansen på det empiriska 
materialet. Respondenterna har tillåtits prata fritt utefter ämnet med viss inblandning ifrån oss för 
att få ut den informationen som var nödvändig. För att höja validiteten i uppsatsen har vi utifrån 
flera oberoende håll angripit våra forskningsfrågor. Genom att i analysen ställa respondenternas 
svar mot varandra och koppla det till den teoretiska referensramen höjer vi validiteten. 
 

4.4.2 Reliabilitet 
 
Då inga intervjuer har spelats in försämrar det tillförlitligheten på den empiriska studien. 
Anledningen till att de inte spelades in är av tidigare erfarenheter att respondenten blir mer 
restriktiv i sina uttalanden om intervjun spelas in. Vi har inför den empiriska studien noga 
övervägt om intervjuerna skulle spela in eller inte och vi ansåg att det var viktigare att 
respondenterna skulle prata fritt utan att behöva tänka på att de blir ordagrant citerade framför att 
vi ordagrant ska kunna återge intervjun. För att tillförlitligheten i den empiriska studien ändå 
skulle bevaras har respektive respondent fått läsa igenom den sammanställda intervjun för att 
undvika missförstånd.   
 
Tillförlitligheten på det som respondenterna säger ska även beaktas. Om respondenterna har sagt 
något som går emot tidigare studier har samtalet försökts styras in mot det för att få en större 
förståelse kring vilka belägg respondenten har till sina uttalanden.  
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5 Empirisk undersökning 
 
 
I kapitlet presenteras en sammanställning över de intervjuer som har genomförts. Allt som 
presenteras i kapitlet är sagt av våra respondenter förutom inledningen på Borås Stad som är 
hämtad från deras hemsida.  Intervjufrågorna presenteras i bilagor längst bak i uppsatsen. 
 
 

5.1 Hans Nyhlén – Näringslivsenheten, Borås stad  
 
Den 23 april 2009 träffade vi Hans Nyhlén på Näringslivsenheten på Borås Stad. Nyhléns 
ansvarsområde inom Näringslivsenheten är om- och nyetableringar där han lockar nya företag till 
Borås och hjälper befintliga företag med sin expansion. Innan intervjun med Nyhlén och hans 
arbete kommer först en presentation om vad Näringslivsenheten är och vilka strategiska områden 
de har koncentrerat sitt arbete kring. 
  

5.1.1 Näringslivsenhetens organisation 
 
Näringslivsenheten är den enhet inom Borås Stad som driver frågor och arbetar med utvecklingen 
av näringslivet inom kommunen. Enheten utgår ifrån sex strategiska områden när de arbetar med 
utvecklingen av näringslivet. Allt arbete inom de strategiska områdena utgår ifrån ett gemensamt 
namn ”Utvecklat näringsliv”. De sex strategiska områdena är: 
 

• Nätverk/företagsservice  
• Affärsdriven miljöutveckling  
• Upplevelseindustrin  
• Internationalisering  

Kommunikation  • 
Intern utveckling  • 

(Borås Stad, 2009b) 
 
Under det strategiska området ”Affärsdriven miljöutveckling” är Borås Stad delaktig i olika 
projekt som arbetar och utvecklar miljöteknik. De är även delägare i en forsknings- och 
utvecklingsorganisation av anledningen att det finns utvecklingspotential och att Sverige ligger i 
framkant vilket leder stora exportmöjligheter av miljöteknik. De arbetar för att skapa en 
paketlösning gemensamt med företagen för att underlätta export av miljöteknik. (Borås Stad, 
2009c)  
 
Genom området ”Upplevelseindustrin” arbetar enheten för att stärka stadens profil ut mot 
omvärlden. De arbetar för att Borås ska vara det självklara valet för att hämta inspiration och 
kunskap om mode och textil. Arbetet sker bland annat genom delaktighet i Marketplace Borås 
och Smart textiles. (Borås Stad, 2009d) Marketplace Borås är en ekonomisk förening som är 
tänkt att vara en mötes- och handelsplats i Västsverige. Syftet är att skapa en infrastruktur för 
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företag, affärsmän och samarbetspartners inom mode och textil samt relaterade branscher. (Borås 
Stad, 2009e) Smart textils är en plattform som samlar forskare som utvecklar och forskar kring 
högteknologiska textiler (Smart textiles, 2009).  
 
För att underlätta informationssökningen vid handel inom EU finns möjligheten att få hjälp av 
Näringslivsenheten. Arbetet för att hjälpa företag med att hitta rätt information sker under det 
strategiska området ”internationalisering”. (Borås Stad, 2009f) Näringslivsenheten vill genom 
det strategiska området ”Kommunikation” marknadsföra näringslivet i Borås genom att delta på 
möten och ge ut informationsmaterial i olika former (Borås Stad, 2009g). I det strategiska 
området ”Nätverk/företagsservice” arbetar Borås Stad med att underlätta för företag, såväl 
etablerade som nystartade. Det är det område som vår intervju med Nyhlén har varit koncentrerad 
på vilket presenteras nedan.  
 
På Näringslivsenheten arbetar idag totalt sex personer. Fem av dessa personer jobbar mot 
befintliga företag medan en person jobbar med att locka nya företag till kommunen samt få fler 
att starta företag. Det är Nyhléns arbetsuppgift. 
  

5.1.2 Företagsamheten i Borås 
 
I Borås finns idag cirka 10 500 företag vilket kan ställas i relation till att det är 101 000 invånare i 
Borås. Av dessa är det cirka 5 000 stycken som har ägare över 50 år och runt 2 000 företag som 
har ägare över 60 år. Företagen inom kommunen är små, endast 27 företag har fler än 100 
anställda. De flesta företag i Borås är verksamma inom handel och kommunikation men även 
tekoindustrin är stor i Borås. Nyhlén berättar att över 50 % av all textil i Sverige passerar genom 
Borås på något sätt. Av företagen i Borås är det 1 500 som exporterar och importerar varor av 
något slag. Enligt en undersökning som Nyhlén nämnde exporterade tekoindustrin en miljard 
svenska kronor enbart till Finland. Då det exporteras och importeras mycket från Borås 
poängterade Nyhlén vikten av att ligga nära Göteborg, Göteborgs Hamn som är Nordens största 
hamn och Landvetter flygplats. 
 

5.1.3 Arbetet med nyföretagande 
 
I Borås startas det cirka 500-800 nya företag per år och från den första september 2008 och fram 
till den 23 april 2009 har det startats 375 nya företag. 
 
Många entreprenörer eller personer som vill starta nya företag vänder sig till kommunen för att få 
vägledning. Borås Stad hänvisar de flesta entreprenörer som kontaktar dem till 
Nyföretagarcentrum för vidare diskussioner. Kommunen är dock behjälplig och hänvisar 
entreprenörerna vidare för att bland annat undersöka om eventuella tillstånd behövs hos 
miljökontoret. De talar även om vikten av att ta reda på om den tilltänkta lokalen är godkänd för 
den verksamheten som ska bedrivas hos stadsbyggnadskontoret. De kan alltså i ett tidigt skede 
förse entreprenören med en checklista över saker att tänka på för att sedan eventuellt föra vidare 
diskussion med Nyföretagarcentrum. Nyföretagarcentrum är en organisation som kostnadsfritt 
ger rådgivning till företag i uppstartsfasen eller precis uppstartade. Kommunen är delaktig och 

- 24 - 



 

stödjer Nyföretagarcentrum. Kommunen har även samarbete med olika företagsföreningar bland 
annat Företagarna. Företagarna har olika nätverk och kan bidra med juridisk hjälp åt 
entreprenörerna. 
  

5.1.4 Kommunens nätverkande 
 
Kommunen har ett aktivt samarbete mellan grannkommunerna men även Varbergs Kommun och 
region Skåne. Då ett företag har visat intresse för att etablera sig i Borås och för att 
företagsledaren ska få en verklighetsuppfattning har Borås Stad ett kontaktnät där etablerade 
företagsledare skapar nätverk mellan etablerade företag och de nya företagen. Vid dessa möten 
kan den intresserade få höra hur det är att vara företagare i Borås. Borås Stad genomför även så 
kallade roadshows i främst USA men även i Storbritannien och Tyskland för att locka 
internationella företag att etablera sig i Borås. 
 
Det pågår ett antal projekt inom kommunen där de ena projektet kallas Generationsskifte som går 
ut på att främja försäljningar av företag när den befintliga ägaren börjar närma sig 
pensionsåldern. De har startat upp en internetsida som heter Företagsbörsen där företag som vill 
sälja sitt företag kan lägga upp en annons och även personer som är intresserade av att köpa 
företag kan registrera sig. Utefter dessa annonser paras sedan köpare och säljare ihop för att 
diskutera ett eventuellt övertagande. Projektet har även samarbete med Nyföretagarcentrum och 
de har även ett nätverk med kunniga personer från banker, revisionsbolag och advokatbyråer som 
hjälper till vid övertagandet. Samarbetet har lett till att dessa parter har fått ett bättre samarbete 
sinsemellan och ser inte varandra som konkurrenter på samma sätt längre. Projektet är delvis 
finansierat med stöd från Tillväxtverket och Almi Företagspartner och är ett pilotprojekt som 
senare ska lanseras i övriga Sjuhärad och på sikt även över hela Sverige.  
 

5.1.5 Kommunens förhållande till affärsänglar 
 
Nyhlén talar om att det finns ett affärsängelnätverk inom Espira tillväxtcenter. Kommunen har 
även ett litet informellt nätverk med affärsänglar. Kommunens nätverk är mer eller mindre 
uppbyggt genom spontana kontakter och gamla affärsbekanta. De finns även gamla företagare 
som aktivt vänder sig till kommunen för att få information om möjligheten till att verka i olika 
nätverk.  
 
Kommunen uppmuntrar företagare som säljer av sina verksamheter att i framtiden verka som 
rådgivare eller mentorer för nya företagare men också som affärsänglar. ”Gamla” företagare 
vänder sig ibland till kommunen för att på den vägen få kontakt med nya företagare som de på 
olika sätt kan stödja. Då de flesta av dem som jobbar på Näringslivsenheten själva tidigare har 
arbetat i privata företag, har de ett stort kontaktnät. Dessa kontaktnät underlättar för nya 
företagare att komma i kontakt med bra folk. Det är inte bara nya företagare som vänder sig till 
kommunen för att få hjälp med kontaktuppgifter. Även Nyföretagarcentrum och andra 
organisationerna som finns i Borås som verkar för företagande vänder sig till kommunen för att 
utnyttja deras kontaktnät. 
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Nyhlén vet att det finns ett antal affärsänglar i Borås. Han tycker att Borås rent allmänt är duktiga 
på entreprenörskap och tjäna pengar på sin verksamhet. Nyhlén tycker att det finns dålig kunskap 
ifrån entreprenörernas sida om möjligheten till finansiering via affärsänglar. 
 
Nyhlén tror att drivkrafterna bakom att bli affärsängel är förutom att tjäna pengar även göra något 
för bygden, göra något nyttigt och känna sig behövd. Det finns ganska många personer som är 
intresserade av att satsa pengar i andra företag när de själva har avvecklat sin verksamhet. 
 

5.2 Klas Ekdahl och Niclas Rämje – Connect Väst Sjuhärad 
 
Vi har den 23 april 2009 intervjuat Klas Ekdahl och Niclas Rämje på Connect Väst Sjuhärad. 
Ekdahl har en dataekonomexamen i grunden och har arbetat i åtta år med ekonomi innan han för 
två år sedan började på Connect Väst. Rämje har arbetat på Connect Väst i cirka ett och ett halvt 
år. Innan dess arbetade han med marknadsföring. 
 

5.2.1 Om Connect Väst och dess tjänster 
 
Connect kommer ifrån början från USA och är en nätverksorganisation. Deras mål med 
verksamheten är att koppla ihop entreprenörer med kunnigt folk som är villiga att hjälpa 
entreprenörerna att lyckas med deras verksamheter. Connect Väst har ett kontor i Borås som 
ligger i Espira-huset. De är dock en fristående organisation och kontoret är ansvariga för åtta 
kommuner i Sjuhärad.  
 
Connect Väst har kontakt med många entreprenörer som har en stark drivkraft och vilja. Tips på 
nya entreprenörer kommer bland annat ifrån näringslivschefer ute på kommunerna, banker, 
revisionsbolag och från tidigare entreprenörer som har haft kontakt med Connect Väst. Företaget 
har främst kontakt med entreprenörerna när de befinner sig i uppstartsprocessen. Det förekommer 
även att de hjälper företag som kommit längre i företagets livscykel och börjat växa okontrollerat. 
Det kan innebära att entreprenören behöver förbättra sin kompetens inom till exempel 
marknadsföring, ekonomi eller juridik. Ekdahl och Rämje på Connect Väst hjälper vid dessa 
tillfällen till att få entreprenörens verksamhet under kontroll igen genom att lägga fokus på det 
strategiska. De vill stärka entreprenören i företaget. Connect Väst har även som mål att påskynda 
entreprenörens tillväxt och utrusta företagen med de rätta verktygen och kontakterna som behövs 
för det. De har hela tiden entreprenören i fokus.  
 
Connect Väst tillhandahåller främst fem olika tjänster vilka är: språngbrädan, 
företagsacceleration, riskkapital, kompetens och nätverk. 
 
Språngbrädan är en tjänst som går ut på att genomlysa det nystartade företaget och hjälpa 
entreprenören att få ner sina tankar och idéer på papper. De hjälper entreprenören med att ta fram 
en affärsplan och en företagspresentation på cirka 10 minuter. Företagspresentationen får de 
sedan presentera för en panel på sex till åtta personer som alla är duktiga inom olika områden. 
Connect Väst fungerar som en moderator vid dessa paneldebatter. Totalt har Connect Väst 
Sjuhärad ett nätverk av totalt 258 personer som kan sitta med vid dessa paneldebatter. Panelen 
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kommer efter entreprenörens företagspresentation med synpunkter och ger råd till entreprenören. 
Efter mötet med panelen har Connect Väst ett uppföljningsmöte med entreprenören. Hela 
språngbrädan tar omkring två till tre månader och är helt kostnadsfri. Connect Väst har även 
kontakt med ett antal privata investerare som entreprenören kan få träffa. Ett krav för att Connect 
Väst ska förmedla kontakten till investeraren är att entreprenören har genomgått en språngbräda. 
 
En annan tjänst är tillväxtprogrammet företagsacceleration som riktar sig till befintliga företag 
som vill ha hjälp med att ta fram företagets strategi då de eventuellt står inför ett expansionsläge, 
är inne i en tillväxtfas eller vill ha ett stöd vid kommersialisering av deras produkter. 
Företagsacceleratorn består av tre steg: analysfas, åtgärdsfas och tillväxtfas.  
 
När det gäller tjänsten riskkapital sammanför Connect Väst endast entreprenören med nätverket 
av affärsänglar. Connect Väst fungerar mer som ett matchmakingforum men kan till viss del även 
vara behjälpliga för entreprenören under investeringsprocessen. De blandar sig dock inte in 
investeringsbeslutet utan det får entreprenören och affärsängeln fatta helt själva. Dock är det inte 
så väldigt många företag som får något kapital från en affärsängel som är verksam i något av 
Connect Västs nätverk. 
 

5.2.2 Connect Västs affärsänglar och nätverk 
 
Connect Väst har ett antal olika nätverk. Affärsängelnätverket är det viktigaste nätverket men de 
har även styrelsenätverk, partnernätverk, mentornätverk, Certified coachnätverk och 
alumninätverk. De har fem olika affärsängelnätverk i organisationen varav ett består av endast 
kvinnor. Det kvinnliga nätverket är beläget i Göteborg. Deras styrelsenätverk består av personer 
som idag sitter i styrelser hos olika bolag. Connect Väst ser att många vill vara med i nätverk för 
att bredda sina kontakter och Ekdahl och Rämje tycker att nätverk är otroligt viktigt. 
 
Många av de affärsänglar som Connect Väst har i sitt nätverk har själva varit entreprenörer. De 
kan företagsprocessen och har själva varit lyckosamma i sina företag. Medelåldern i Connect 
Västs affärsängelnätverk ligger mellan 55-60 år och de flesta är män. Affärsängeln investerar allt 
ifrån en miljon upp till 10-20 miljoner i företag och de kräver då en ägarandel i utbyte samt en 
styrelsepost i de flesta fall. Det är vanligt att två eller fler affärsänglar går ihop och gör en delad 
investering. Affärsänglarna investerar oftast i en bransch som de själva känner till och har 
erfarenhet av. De vill både förstå branschen och entreprenören. I Sjuhärad finns det cirka 25 till 
30 affärsänglar som är knutna till Connect Väst och i Västsverige är det omkring 150 stycken, 
enligt Ekdahl och Rämje. Då de flesta affärsänglarna vill vara anonyma är det väldigt svårt att 
säga exakt om dessa siffror stämmer eller inte. Ekdahl och Rämje tycker att det är svårt att närma 
sig affärsänglarna. Det är även så att vissa affärsänglar inte ser sig som investerare utan som 
gamla entreprenörer som endast hjälper nya entreprenörer.  
 
För att få deras nätverk att växa ytterligare krävs från Ekdahl och Rämjes sida att de presenterar 
intressanta företag för medlemmarna i nätverken. För att inte affärsänglarna ska tappa intresset 
för Connect Västs nätverk är det viktigt att Ekdahl och Rämje agerar professionellt och att de har 
professionella aktiviteter. Det är även viktigt att de lär känna de affärsänglar som är verksamma i 
deras nätverk och vet vilka typer av investeringar de är intresserade av. Det gäller även att ha en 
löpande dialog och uppföljning av senaste aktiviteten eller investerarträffen med affärsängeln. 
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Det är svårare att knyta personer som är beredda att göra investeringar i bolag gentemot om de 
endast ska verka som rådgivare. 
 
Kontakt med nya affärsänglar kan ske genom bankkontakter, tips eller referenser. Även befintliga 
affärsänglar är en viktig nyckel då de kan ta med sig sina bekanta in i affärsängelnätverket. En 
del kontakter knyts även över affärsängelluncher. Som affärsängel är det oerhört viktigt att ha 
kontakter, poängterar Ekdahl och Rämje.  
 
Connect Väst arbetar med affärsänglar som är vana att läsa affärsplaner. Det ger ett 
förtroendegivande intryck mot entreprenören och de har oftast en klar målsättning med sin 
investering. Investeringen blir genomtänkt och affärsängeln har ibland även en klar tidsplan för 
sin investering. 
 
Connect Väst har ett investerarnätverk som samanträder fyra gånger per år. Vid dessa tillfällen 
får två företag presentera sig själva med hjälp av den presentation som Connect Väst har hjälpt 
dem att ta fram och därigenom söka kapital. Dessa möten hålls på banker runt om i regionen. Det 
är viktigt för Connect Väst att de kommer med bra entreprenörer till dessa investerarträffar, vilket 
ökar möjligheterna till kapitalintag. Presenterar Connect Väst många ej väl förberedda 
entreprenörer kan det skapa dåligt rykte om organisationen. Är det bra företag som Connect Väst 
väljer ut sprids däremot ett gott rykte istället.  
 
Att möjligheten finns till att investera sina pengar i onoterade bolag är väldigt liten bland 
potentiella affärsänglar, tycker Ekdahl och Rämje. Många affärsänglar har även en osäkerhet när 
det gäller att få tillbaka sina pengar eller om de kan bidra med det som entreprenören vill ha ut av 
affärsängeln. Det finns även en okunskap bland entreprenörerna att möjligheten att söka kapital 
från affärsänglar finns och att de kan göra det via Connect Väst. Vanligast är att entreprenörerna 
vänder sig till banken eller till Almi Företagspartner när de behöver kapital. Däremot är det 
många entreprenörer som söker kapital hos affärsänglar när de väl har fått reda på att möjligheten 
finns. 
 

5.2.3 Relationen mellan affärsängeln och entreprenören 
 
Många entreprenörer lockas av att växa fort och att tjäna snabba pengar. En del entreprenörer tror 
att de har betydligt bättre kunskaper än vad de faktiskt har och vill av den anledningen inte ta in 
extern kompetens. Självklart finns de även de som efterfrågar extern kunskap och de kontakter 
som affärsänglarna kan bidra med. Entreprenören tror även att deras idéer är betydligt bättre än 
vad de faktiskt är och att alla vill investera i deras företag vilket inte är fallet. Det är oftast svårare 
för entreprenören att få investerarkapital än vad entreprenörerna själva tror. Entreprenören 
undervärderar parametern om att kunskapen som affärsängeln tillför är viktig. Genom att 
affärsängeln själv har gjort resan kommer det underlätta för entreprenören att ha affärsängeln som 
ett bollplank. Affärsängeln har även ett stort nätverk och kan därigenom bidra med ett stort 
intellektuellt kapital till entreprenören.  
 
Det gäller för entreprenören att sälja in sig själv då personen bakom företaget i många fall är 
viktigare än själva idén. Att personkemin stämmer mellan affärsängeln och entreprenören är 
väldigt viktigt då samarbetet mellan dessa parter kan vara mycket stort. Affärsängeln öppnar upp 
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entreprenörens dörrar mot omvärlden och ökar dess möjligheter. Det gäller för entreprenören att 
visa affärsängeln att han eller hon är rätt person att investera i och att entreprenören har ett klart 
mål med sin verksamhet. Ekdahl och Rämje menar att relationen mellan entreprenören och 
affärsängeln kan liknas med ett äktenskap. 
 
En viktig faktor som påverkar entreprenörens trovärdighet är att de måste kunna prata för sig och 
kunna presentera sig själva. De måste vara tydliga med vad de vill med verksamheten men ändå 
vara ödmjuka. De måste ha en trovärdig affärsplan och tänkt på alla aspekter.  
 
En investering av en framgångsrik affärsängel kan även skapa legitimitet och förtroende för 
entreprenören utåt mot externa intressenter. Affärsängeln är även viktig för entreprenören då den 
har värdefulla kontakter i sitt personliga nätverk.  
 

5.2.4 Affärsängelns investeringar och motivationsfaktorer 
 
Det gäller att affärsängeln investerar i företag som stämmer överens med hans önskemål. Det är 
många entreprenörer som får in fel affärsängel i sitt bolag. Det betyder inte att affärsängeln på 
något sätt var dålig utan att kunskapen för den specifika branschen kanske saknades eller att 
affärsängeln inte hade tillräckliga kontakter för att hjälpa entreprenören vidare i sin utveckling. 
Idag ser Ekdahl och Rämje tendenser till att affärsänglarna är mer återhållsamma med sina 
investeringar. 
 
Ekdahl och Rämje tror att affärsänglarna motiveras av möjligheten till att vara med och bygga 
upp ett företag och få möjligheten till att bidra med något till fördel för entreprenören. Genom att 
affärsängeln gör en investering i bolaget har den personen även visat att han har ett intresse av 
bolaget. Affärsängeln kan även genom sin kunskap hjälpa till att förhindra flaskhalsar som kan 
uppstå på grund av oerfarenhet. De kan även vara med och vidareutveckla affärsplanen och 
hjälpa entreprenören att hitta nya vägar. Investeringen skapar också en sysselsättning för 
affärsängeln och inte att förglömma kan investeringen generera en väldigt hög avkastning om det 
går bra för bolaget.  
 

5.3 Per Stenman – Sätila Holding AB 
 
Vi träffade Per Stenman på Espira-huset den 29 april 2009. Stenman arbetar sedan ett par år 
tillbaka på företaget Sätila Holding AB. Innan det var han verksam inom Connect Väst där han 
var med och startade upp kontoren i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Tidigare har Stenman 
även studerat på Chalmers entreprenörskola.  
 

5.3.1 Om Sätila Holding AB 
 
Stenman beskriver själv Sätila Holding AB som en ”upphottad” affärsängel. Anledningen är 
deras möjlighet att göra större investeringar än vad en affärsängel i Sverige normalt gör. Sätila 
Holding AB har sin grund från ett bolag som bedrev en trikåfabrik i Sätila och från början ägdes 
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av Lennart Grebelius pappa. Lennart Grebelius som är 57 år och är tredje generationens ägare till 
bolaget ville för cirka 15 år sedan göra något annat med bolaget. Han bestämde sig då för att köpa 
fastigheter samt att han startade ett holdingbolag. Det finns även ett antal dotterbolag under Sätila 
Holding AB där Stenman till 20 % är delägare i ett av dem. Idag är det totalt åtta personer som är 
verksamma i bolaget och de har investeringar i bland annat Gina Tricot och Scorett. 
Investeringen i Gina Tricot har de haft i cirka 10 år. Just nu har de innehav i cirka 25 bolag. Sätila 
Holding AB har ingen speciell bransch de investerar i utan har innehav i allt från 
detaljhandelsföretag till teknikföretag. Stenman menar att det är affärerna de är bra på och inte 
branscherna. Normalt brukar företaget gå in med en halv miljon upp till 10 miljoner. Hur mycket 
de investerar beror på hur investeringsobjektet ser ut.  
 
Det är ett bolag i botten som gör investeringarna med det är ändå Grebelius pengar som de gör 
investeringar med till skillnad från ett riskkapitalbolag som använder bolagets pengar. Av den 
anledningen ser Sätila Holding AB sig som en affärsängel och de är verksamma inom några 
affärsängelnätverk. Enligt Stenman har även ett riskkapitalbolag mer interna riktlinjer att förhålla 
sig till som till exempel hur länge de är inne i en investering och hur mycket avkastning 
investeringen måste generera som inte Sätila Holding AB har. Sätila Holding AB har möjlighet 
att ligga kvar med en investering i fler år än vad ett riskkapital bolag normalt har.  
 
Det kan vara svårt att få ett rättvisande värde på ett onoterat bolag och där igenom veta hur stor 
andel som affärsängeln borde få. Sätila Holding AB använder sig aldrig av de värderingsmodeller 
som finns ute på marknaden när de ska fastställa ett värde på ett bolag. De anser att dessa 
modeller är för osäkra och att förutsättningarna som ligger till grund för ett värde snabbt kan 
förändras. Sätila Holding AB använder sin magkänsla och erfarenhet när de sätter ett värde på ett 
bolag och gör investeringar. 
 
Sätila Holding AB är nöjda om de får tillbaka sina investerade pengar i hälften av bolagen och att 
tre till fyra bolag ger en bra avkastning, berättar Stenman.   
 

5.3.2 Investeringsfaktorer 
 
Stenman tycker det är viktigt att affärsänglar tar relativt snabba beslut och att det är de själva som 
tar det slutgiltiga beslutet. Normalt tar ett investeringsbeslut omkring två till tre veckor för 
Stenman. När riskkapitalbolag ska göra en investering är det oftast en lång process och mycket 
analys görs innan det slutliga beslutet tas.  
 
För Sätila Holding AB är entreprenören bakom affärsplanen många gånger viktigare än själva 
affärsidén. Företaget går väldigt mycket på sin egen magkänsla när investeringsbeslutet tas. 
Känns investeringen rätt och det finns personkemi mellan Stenman och entreprenören blir oftast 
investeringen bra. Viktigt vid investeringsbeslutet är att Sätila Holding AB tror på entreprenören 
och eventuell personal i bolaget, att företaget har en potential och att det kan generera vinst. 
Bolaget har inga mallar om hur investeringsprocessen ser ut utan det ska helt enkelt kännas rätt, 
enligt Stenman. Stenman tycker att entreprenörens naivitet till viss del kan vara bra för företagets 
utveckling. Hade entreprenören från början vetat hur mycket jobb det är och hur mycket problem 
som hela tiden måste lösas kanske inte entreprenören vågat starta något företag. Däremot måste 
entreprenören ha rätt attityd både till hur företaget ska skötas och mot affärsängeln. 
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Stenman investerar oftast i företag som är två till tre år gamla då de har fått igång verksamheten. 
Ju tidigare i företagets livscykel investeringen görs desto större risk är det med investeringen. Det 
är även mer vanligt att entreprenören ställer större krav på att affärsängeln ska vara mer 
engagerad i den dagliga verksamheten i ett tidigt skede. För att Sätila Holding AB ska gå in i ett 
tidigt skede i ett bolag måste någon annan affärsängel finnas med som vill engagera sig i bolagets 
dagliga verksamhet. Stenman påpekar dock att det är mycket billigare att investera i ett tidigt 
skede. Får Sätila Holding AB en mindre ägarandel vill de inte ha någon styrelsepost. Stenman 
menar att det är för mycket arbete för dem om de ska sitta med i alla styrelser i de företag som de 
har en investering i. Både Stenman och ägaren Grebelius sitter tillsammans endast med i runt 8-
10 styrelser av de bolagen de har investerat i. De andra bolagen har de löpande uppföljning på 
istället. 
 
Stenman talade om att det finns många bra entreprenörer ute i Sverige men att det är väldigt få 
som är tillräckligt bra för att leda fram till en investering. Stenman fick under år 2008 cirka 200 
investeringsförslag. Av dessa var 50 stycken ett direkt nej och 125 stycken hade begränsningar i 
utvecklingspotentialen eller hos entreprenören. Resterande 25 bolag var intressanta och de gjorde 
djupare analys av dessa bolag vilket tillslut resulterade i tre investeringar förra året. Några bolag 
var till en början väldigt intressanta men efter ett par möten framkom svagheter hos företaget. Att 
det inte är fler investeringsförslag som är av sämre kvalité beror på att dessa gallras bort av andra 
affärsänglar, Connect Väst eller banker om förslagen kommer till Sätila Holding AB genom 
dessa vägar. Skulle nätverken presentera dåliga investeringsförslag för Stenman och andra 
affärsänglar skulle de till slut tappa förtroendet för dessa parter. Av den anledningen är det viktigt 
för bland annat Connect och Almi Företagspartner att de presenterar bra företag för 
affärsänglarna för att deras förtroende inte ska skadas. Connect ska vara en mötesplats där 
entreprenörer och affärsänglar kan mötas. I bland annat Stockholmsregionen finns det ett antal 
aktörer som sammanför entreprenörer med affärsänglar mot att de sedan får en viss procent av det 
investerade kapitalet. Det tycker Stenman är Connects fördel att de inte arbetar på det sättet utan 
att de är neutrala i sin ställning. 
 

5.3.3 Affärsänglarnas betydelse och investeringar 
 
Affärsänglar är något som behövs i Sverige, enligt Stenman. I exempelvis USA och England är 
det betydligt lättare för många privatpersoner att bygga upp ett stort kapital jämfört med i 
Sverige. Oftast har entreprenören någon släkting i sin närhet som har möjlighet att investera i 
bolaget som vi i Sverige vanligtvis inte har. Av den anledningen är det viktigt att affärsänglar och 
affärsängelnätverk finns så att entreprenörer kan förverkliga sina drömmar. 
 
Det är aldrig brist på entreprenörer som söker kapital och nu när det är lågkonjunktur ser Sätila 
Holding AB en förändring på vilka bolag som söker externt kapital. Nu är det mer befintliga 
bolag som har varit verksamma ett tag som till och med har en omsättning på upptill 100 miljoner 
kronor och som börjar gå sämre som söker finansiering. Att fler befintliga företag efterfrågar 
externt kapital är ett tecken på att det har blivit tuffare för företagen i och med lågkonjunkturen. 
De mindre företagen har möjlighet att söka kapital hos Almi Företagspartner eller hos 
affärsänglar som kan tänka sig att investera en mindre summa pengar. 
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Stenman uppmärksammar om begreppet affärsängel verkligen är det bästa namnet på 
privatpersoner som investerar i onoterade bolag. Då affärsängeln i grund och botten vill tjäna 
pengar på sin investering trots att de samtidigt hjälper entreprenören skulle något annat ord vara 
mer passande. Några änglar är de inte trots att de många gånger är väldigt viktiga för företagens 
framtid, tycker Stenman. 
 
Stenman menar att affärsänglar är flockdjur och att den stora massan rör sig åt samma håll. 
Investerar många inom en och samma bransch är det mycket lättare för någon annan att också 
investera inom den branschen. Är det däremot så att de flesta affärsänglar inte vågar göra någon 
investering på grund av lågkonjunktur gör den stora massan inte heller någon investering. Det 
beteendet kan vara både bra och dåligt. Runt millenniumskiftet då många hade investerat i IT-
företag var det dåligt att ha investerat som de flesta andra hade gjort vilket gjorde att många 
förlorade stora summor pengar.  
 
Stenman tror att en affärsängel normalt investerar mellan 300 000 upp till 1 miljon kronor per 
investering. Av affärsängelns totala kapital går cirka 10 % till att investera i bolag i ett tidigt 
skede, 75 % investeras i låg- eller medelrisk placeringar meden resterande 15 % placeras i 
börsbolag. Då det är nedgång på börsen minskar även investeringsviljan hos affärsänglarna. Vid 
en lågkonjunktur är det affärsänglarnas kapital som de har och investerar i onoterade bolag som 
de minskar på först. Stenman ser tendenser på att från och med aprilmånad har antalet 
affärsängelinvesteringar ökat något igen. Affärsänglarna har sett över sina portföljer och vet nu 
har mycket de kan lägga på investeringar i onoterade bolag igen.  
 

5.3.4 Vikten av en bra relation 
 
Stenman jämför samarbetet mellan entreprenören och affärsängeln som en kärleksrelation eller 
som ett datingförfarande. Det är inte svårt att hitta bra företag att investera i men det är svårare att 
hitta ett företag där entreprenören och affärsängeln matchar. Allt kan verka bra till en början men 
när investeringen är genomförd och det blir allvar mellan parterna kan relationen snabbt 
försämras. Det kan vara känsligt för entreprenören att lämna ifrån sig en del av sitt företag och 
låta någon annan komma in och styra i verksamheten. Många av de företag som söker externt 
kapital har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med andras pengar. Ska någon utomstående 
person komma in i bolaget är det väldigt viktigt att personkemin stämmer mellan parterna. Då 
Sätila Holding AB i många fall inte är ensamma investerare i ett bolag är det även viktigt att 
investerarna sinsemellan kommer överens. Det är viktigt att alla känner att de kan göra sin röst 
hörd. Det för att skapa ett mer driv i företaget och att alla känner ansvar för att driva företaget 
framåt.  
 
Då de personliga kontakterna till andra affärsänglar är så otroligt viktiga är det en förutsättning 
att ett förtroende skapas affärsänglarna emellan, poängterar Stenman. Det gäller att lära känna 
varandra och förstå varandras avsikter med investeringarna. Vill verkligen den andra affärsängeln 
engagera sig fullt ut eller vill han bara försöka få bra avkastning på sina pengar. För att bygga 
upp förtroendet och lära känna varandra på ett mer personligt plan brukar affärsänglarna träffas 
över en lunch eller liknande. Stenman poängterar även att det flest är män som är affärsänglar. 
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5.3.5 Nätverkens betydelse 
 
Stenman berättar att de får investeringsförslag genom olika kanaler. Dels är de verksamma i 
affärsängelnätverk som genererar förslag men även via Riskkapitalföreningen och att en del hittar 
till dem via deras hemsida. Även banker, revisorer, advokater och olika företag bland annat 
Connect slussar intressanta entreprenörer som vill ha finansiering till Sätila Holding AB. De är 
oftast inte ensamma i att investera i ett bolag utan ofta är det en eller två andra affärsänglar som 
har investerat i samma bolag med dem. Det gör att Sätila Holding AB har byggt upp ett väldigt 
stort eget kontaktnät med affärsänglar som eventuellt inte är verksamma inom något annat 
nätverk. Stenman poängterar därför vikten av att ha ett personligt kontaktnät och att de utbyter 
investeringsförslag med varandra. Är Sätila Holding AB inte intresserad av att investera i en 
entreprenör kan de presentera entreprenören för en annan affärsängel istället.  Cirka 50 % av 
Sätila Holding AB:s investeringsförslag kommer ifrån personliga relationer och det egna 
kontaktnätet, 25 % kommer från Connect Väst och övriga 25 % av investeringsförslagen kommer 
genom inofficiella nätverk som banker, advokatbyråer och revisionsbolag. Genom att bolaget är 
beläget i Göteborg har de även störst kontaktnät i Västsverige och av den anledningen har de 
investerat i 18 bolag i regionen och då främst i Göteborg och Borås. De har även två-tre 
investeringar i Stockholm och håller på att utöka sin verksamhet i Malmö/Lund. 
 
När det gäller hur affärsängelnätverken fungerar är det viktigt att det ställs krav på de personer 
som är med i nätverken. Det krävs att det finns personer som är villiga att investera i 
entreprenörernas bolag och inte bara vill verka som rådgivare. Det är viktigt att alla i nätverket 
känner varandra och vet vad de andra går för. Stenman menar att det är precis lika viktigt som att 
de olika affärsänglarna ska känna varandra är det för till exempel Klas Ekdahl på Connect Väst 
att veta vad han är intresserad av att investera i. Det för att Ekdahl sedan ska kunna presentera rätt 
sorts bolag för Stenman. Det är en viktig utmaning som Connect ställs inför och att de agerar 
professionellt i de nätverk som de har, menar Stenman. Det är inte alla affärsänglar som är 
verksamma inom något nätverk. De känner att de inte har något behov att vara det eller så har det 
ett eget litet kontaktnät med andra affärsänglar. Då det krävs ett visst engagemang av 
affärsängeln att vara verksam inom ett nätverk krävs det att det är ett bra nätverk med bra företag. 
Sedan hur affärsängeln vill klassificera vad ett bra företag är för något är väldigt individuellt. Det 
viktigaste i ett nätverk är ändå att affärsängeln gillar de andra affärsänglarna och de företagen 
nätverket har investerat i.  
 

5.4 Christian Sildenstedt – Västsvenska industri- och 
handelskammaren 

 
Intervjun med Christian Sildenstedt genomfördes den 29 april. 
 

5.4.1 Om Västsvenska industri- och handelskammaren 
 
Västsvenska industri- och handelskammaren fungerar som en plattform med stor tillgång på 
kontaktuppgifter till olika företag och organisationer dit företag kan vända sig och få vägledning. 
De har även kontaktuppgifter till personer som entreprenörer och företag kan vända sig till för att 
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söka externt kapital men det är inte deras fokus. De förmedlar gärna dessa kontakter och fungerar 
som ett filter mellan entreprenören och affärsängeln. Handelskammaren har börjat titta på 
möjligheten till att själva på något sätt erbjuda finansieringslösningar till olika företag. 
 

5.4.2 Kapitalmöjligheter för entreprenören 
 
Sildenstedt menar att vi i Sverige saknar rika privatpersoner som har ett kapital på omkring 30-50 
miljoner som de kan investera i mindre bolag. I USA finns det betydligt fler personer som har 
den kapitalstorleken och där är affärsängelmarknaden en helt annan jämfört med Sverige. 
Däremot finns det många rika privatpersoner som har möjlighet att investera i Borås. Det är bland 
annat förmögna privatpersoner som står bakom verksamheten på Åhaga samt är initiativtagare till 
Pinocchiostatyn och ”Den late studenten” som ligger utanför Högskolan i Borås.  
 
Sildenstedt pekar på att det finns kapital att få för entreprenörerna om de behöver externt kapital. 
Frågan är bara hur stor andel aktier entreprenörerna är beredda att ge ifrån sig för att få det. Det 
är lättare för större bolag som söker kapital att få det av något riskkapitalbolag än vad det är för 
de lite mindre bolagen som inte behöver så mycket kapital. Det är här som affärsänglarna spelar 
en viktig roll. 
 

5.4.3 Affärsängelnätverk i Borås 
 
I Borås är majoriteten av affärsängelnätverken informella och består av personer som är villiga 
att investera pengar och som har en otrolig kunskap, enligt Sildenstedt. Kontakten mellan 
entreprenören och affärsängeln skapas oftast genom ”mun till mun-metoden” inom dessa nätverk. 
Sildenstedt betonar speciellt vikten av de informella nätverken och hur viktiga de är för alla 
parter. 
 
Enligt Sildenstedt finns det ingen aktör i Borås som har en total överblick över vilka personer 
som kan tänka sig att investera i onoterade företag. Det som gör det svårt att kartlägga 
affärsänglarna är på grund av att många vill vara anonyma. Han menar att Connect Väst har gjort 
ett försök men att deras lista långt ifrån är komplett. De banker som finns i kommunen har viss 
information över vilka personer som har kapital som de kan investera. De träffar även många 
entreprenörer och får på så sätt upp ett stort kontaktnät. Det var bland annat chefen för 
Handelsbanken i Borås som sammanförde Sätila Holding AB med Gina Tricot för ett antal år 
sedan, berättar Sildenstedt. Även revisorer och advokater träffar mycket folk och sitter på många 
bra kontakter som entreprenörer kan dra nytta av.  
 

5.4.4 Motiv och investeringsprocessen för affärsänglar 
 
Sildenstedt tror att de affärsänglar som verkar i Borås främst gör det för att de känner för bygden 
och att de gör det av godhet hellre än att de själva ska tjäna pengar på investeringen. Vissa 
affärsänglar vill inte ha någon styrelsepost heller. Han tror att det är viktigare för affärsänglarna i 
storstäderna att tjäna pengar på sina investeringar än vad det är för dem som bor i mindre städer. 
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Affärsänglarna i Borås har även en längre investeringshorisont än vad de som är verksamma i 
större städer har.  
 
Enligt Sildenstedt är det viktigt att inte vara allt för akademisk och strikt i investeringsprocessen 
och hur investeringsbeslutet tas. Drar processen ut på tiden kan det i vissa lägen skapa mer 
krångel och problem än vad det ger att analysera om det är en bra investering. Att fatta ett snabbt 
beslut kan i många lägen vara en framgångsfaktor för investeraren. Är investerarens magkänsla 
rätt gällande investeringen är den ibland viktigare än alla investeringsmodeller som finns att 
tillgå.  
 

5.5 Peter Höglund, Affärsängel 
 
Intervjun genomfördes den 6 maj 2009. 
 

5.5.1 Om Peter Höglund 
 
Höglund är född 1952 och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans pappa drev ett 
postorderföretag när Höglund var liten och han levde mer eller mindre med det företaget. 
Höglund hade planer på att bli jurist men efter ett år på juristutbildningen hoppade han av och 
började istället arbeta i familjeföretaget. Företaget sålde kläder och hemtextilier till 
slutkonsument via postorder.  
 
År 1983 lämnade han familjeföretaget och fick ett jobb i Schweiz där han och familjen bodde i 
åtta år. Väl hemma i Sverige igen började han år 1997 vara verksam som affärsängel eller 
riskkapitalist som det kallades tidigare. Han kom i kontakt med ett bolag i Stockholm, Spiltan, 
där han  blev delägare och satt med i styrelsen. Styrelsearbetet var ideellt och det var genom 
avkastning på aktier som han tjänade pengar. Spiltan är ett bolag som investerar i onoterade bolag 
och det var här som Höglund lärde sig mycket om riskkapital. Under år 2004 läste Höglund 
omkring 1 000 affärsplaner av företag som sökte kapital. Av dessa utmynnade cirka 10 stycken i 
en investering. I Borås driver han nu ett eget företag vid namn BOEROSIA som bland annat 
investeringarna sker genom.  
 
Han gillar inte girighet och investerar först och främst inte för egen vinning. Höglund är 
affärsängel på grund av att han tycker det är kul att känna sig behövd och att det är en form av 
bekräftelse. Självklart finns motivet att tjäna pengar på investeringen och få löpande avkastning 
med i bilden med det är inte den främsta faktorn. Då Höglund nästintill under hela sin livstid varit 
engagerad i företag är det en möjlighet att fortsatt få vara engagerad i ett bolag. Dock behöver 
han inte lägga ner lika mycket tid på varje bolag och behöver inte heller ha något operativt ansvar 
för den dagliga verksamheten. Att få vara med på resan som ett företag gör är något som Höglund 
tycker är otroligt roligt.  
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5.5.2 Investeringar och investeringsförslag 
 
Under tiden han var verksam på Spiltan investeringade han både via Spiltan och genomförde 
egna investeringar. År 1997 genomförde han sin första privata investering och den andra kom ett 
år senare. Totalt har han investerat i omkring 20 företag genom Spiltan och i fem bolag privat. 
Dessa fem bolag är belägna i Sjuhärad och han investerar endast i bolag som är verksamma inom 
handel och distribution vilket är hans ”circle of competence”. De bolag han har investerat i har 
funnits i omkring tre till fyra år innan han går in och investerar. Höglund tycker det är viktigt att 
se att bolagen har kunnat stå på egna ben innan han gör någon investering.  
 
Han är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen och står därmed omnämnd på deras hemsida 
vilket att lett till att investeringsförslag har kommit till honom den vägen. Dessa 
investeringsförslag har dock inte lett till någon investering. Han läser alltid igenom alla 
affärsplaner han får till sig och återkopplar till entreprenören oberoende av om det blir någon 
investering eller inte. 
 
Det är entreprenörerna som har sökt upp Höglund när de har efterfrågat kapital. Då han inte är 
aktiv i något affärsängelnätverk har dessa kontakter främst uppkommit genom tips från banker 
och revisorer. Mängden investeringsförslag varierar. Ett tag fick han ganska många förslag 
medan det under andra perioder nästan inte inkommer några alls. Han är en affärsängel som 
håller en låg profil vilket även har lett till det begränsade antalet investeringsförslag. För cirka två 
år sedan kände han att han kunde investera i något ytterliggare bolag och satte då ihop en annons 
som han lämnade till olika banker och revisionsbolag i Borås. De kunde sedan tipsa sina kunder 
om att Höglund var villig att ställa upp som affärsängel om bolaget matchade hans önskemål. Det 
ledde till att han fick fem-sex investeringsförslag men det resulterade inte i någon ny investering 
då han ansåg att han inte hade något att tillföra dessa bolag. Som affärsängel är det, enligt 
Höglund, även viktigt att våga säga nej till ett investeringsförslag om investeringen inte medför 
mer än kapitalet eller att affärsängeln ogillar affärsidén.  
 
De företag som har kommit till Höglund har inte sökt så mycket kapital och Höglund har heller 
inte gått in med så mycket kapital i de olika bolagen. Ett kännetecken för en affärsängel är att de 
kräver en ägarandel i utbyte mot det investerade kapitalet. Det kan dock vara svårt för 
entreprenörerna att släppa ifrån sig en del av sitt bolag utan att de får in så mycket kapital. Att 
inte entreprenörerna vill släppa ifrån sig så mycket av sitt bolag ser Höglund stora tendenser till i 
Borås. Entreprenörerna tycker oftast det är bra att få in utomstående personer i bolagets styrelse 
där de arbetar för bolagets bästa, utan ägarandel. Det är nyttigt att diskutera olika sakfrågor i 
styrelsen. 
 
Tiden som Höglund lägger ner på varje bolag varierar beroende hur länge han har varit inne i 
bolaget och hur situationen i bolaget är. Ett antal styrelsemöten per år är något som ingår för en 
affärsängel. I början på en investering tillkommer även tid för att få struktur och lära känna 
bolaget. Mer tid kan även krävas om bolaget börjar gå lite sämre. Det betyder att Höglund alltid 
måste stå i beredskap att lägga ner mer tid på ett företag. Sedan är det alltid bra att ha en löpande 
omvärldsbevakning som affärsängel vilket tar en viss tid. Det är viktigt för affärsängeln att ha 
lagom mycket kontakt med entreprenören och ge entreprenören en möjlighet till att aktivt arbeta 
med bolaget utan att bli avbruten av affärsängeln. Han anser även att en affärsängel måste kunna 
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vara tillgänglig och engagerad i de bolag han har investerat i. Det betyder att en och samma 
affärsängel inte kan ha investeringar i allt för många bolag samtidigt. Höglund jämför relationen 
mellan entreprenören och affärsängeln med ett äktenskap och hur viktigt det är att vårda 
relationen. 
 
Höglund har väldigt sällan gått ur en investering. Han har inte som främsta mål att lämna ett 
företag utan han anser att om relationen mellan honom och entreprenören är god ser Höglund 
ingen anledning att gå ur den investeringen.  
 

5.5.3 Entreprenören, dess mål och produkter 
 
Entreprenören spelar en väldigt viktig roll vid ett investeringsbeslut. Det kan vara en jättebra 
entreprenör som har en mindre bra idé och det blir en investering. Om entreprenören inte lockar 
affärsängeln trots att entreprenören har en jättebra idé kan det betyda att det inte blir någon 
investering.  
 
Det är viktigt inför ett investeringsbeslut att ta reda på vad entreprenören vill med relationen till 
affärsängeln. En viktig faktor vid investeringsbeslutet är att affärsängeln delar entreprenörens 
tankar och mål med verksamheten. Höglund ser mycket till entreprenörens mål med företaget när 
han fattar beslut. Är det resan som företaget gör eller är det målet med företaget som är viktigast 
för entreprenören? Är svaret endast att entreprenören vill bli rik på företaget genomför Höglund 
inte någon investering utan ser hellre att målet är att bli världsledande eller att skapa arbete åt så 
många personer som möjligt. Men den absolut viktigaste faktorn vid investeringsbeslut är att 
företagsgnistan finns hos entreprenören och att han eller hon tycker det är roligt at driva 
företaget. En viktig punkt för Höglund men som inte ligger till grund för investeringsbeslutet är 
om företaget har ett eget kapital och en likviditet. Att ha ett eget kapital och en likviditet är 
viktiga faktorer för att företaget ska överleva vid sämre tider.  
 
Höglund tycker det ska finnas ett behov efter en viss produkt eller tjänst. Han tycker inte att det 
är bra att behöva skapa ett behov och väljer därför att inte investera i sådana företag. Bara ett fåtal 
av alla företag som startas är verksamma efter fem år. En orsak till det kan vara att entreprenören 
har svårt att nå ut med produkten på marknaden trots att det är en väldigt bra idé. Om inte 
kunderna uppskattar affärsidén vill inte heller någon investera i bolaget, tror Höglund. Det är 
viktigt att entreprenören är beredd med personliga uppoffringar för att få verksamheten att gå 
runt. 
 

5.5.4 Affärsänglar och affärsängelnätverk 
 
Skillnaden mellan en riskkapitalist och en affärsängel är enligt Höglund att riskkapitalisten är 
passiv och hoppas att investeringen ger en bra avkastning. Affärsängeln däremot är aktiv och har 
ett nära samarbete till entreprenören. Affärsängeln bidrar med kunskap och är med och utvecklar 
företaget ihop med entreprenören. Det är även vanligt att de är beredda att arbeta operativt i 
bolaget. 
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Trots att Höglund själv inte är aktiv i något affärsängelnätverk tycker han att det är bra att 
möjligheten finns. I nätverken kan affärsänglarna träffas, utbyta kunskap och ge varandra uppslag 
till nya investeringar. En annan fördel med affärsängelnätverken är ett flera affärsänglar kan gå 
ihop och göra en gemensam investering. 
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6 Analys 
 
 
I det här kapitlet ställs den teoretiska referensramen mot vårt resultat av den empiriska 
undersökningen.  
 

 

6.1 Definition på affärsänglar 
 
Utifrån den teori som presenteras i studien är en affärsängel en person med gott om pengar som 
investerar i företag som är nystartade eller i en tillväxtfas. Det har även framkommit att 
affärsänglarna själva vanligtvis har en bakgrund som entreprenörer. De affärsänglar som 
intervjuats för den empiriska studien stämmer överens med delar av den teoretiska beskrivningen 
av affärsänglar. Både Sätila Holding AB och Höglunds investeringar sker med privata medel i 
företag som inte har varit verksamma i mer än ett par år. Höglund tycker att det är viktigt att 
företaget ska kunna visa att de kan stå på egna ben innan han går in med en investering. Ekdahl 
och Rämje på Connect Väst berättar under intervjun att de flesta av deras affärsänglar i 
affärsängelnätverket själva har varit entreprenörer. Som det framkom i intervjun med Stenman 
som arbetar på Sätila Holding AB så har ägaren Grebelius en entreprenörbakgrund och tycker det 
är roligt med affärer. Även Höglund har en bakgrund som entreprenör vilket väl stämmer överens 
med definitionen på en affärsängel som har framkommit i den teoretiska studien.   
 
Som utbyte mot investeringen vill affärsängeln enligt vad som framkommit i teorin få en 
ägarandel i entreprenörens bolag vilket bekräftas av Ekdahl och Rämje. Även Höglund menar att 
ett kännetecken för en affärsängel är kravet på en ägarandel i utbyte mot det investerade kapitalet. 
 
I den teoretiska referensramen framkommer det även att affärsänglar oftast investerar inom 
branscher som de själva har varit verksamma inom eller i alla fall har kunskap i. Denna 
beskrivning stämmer överens med de investeringar som Höglund har gjort. Han investerar endast 
inom handel och distribution vilket han kallar sin ”circle of competence”. På Sätila Holding AB 
däremot har de inga kriterier kring vilken bransch de investerar i. De har innehav i allt från 
detaljhandelsföretag till teknikföretag. Stenman menar att det är affärer de är bra på och inte 
branscherna.  
 
Att sätta alla affärsänglar i ett och samma fack går inte att göra då affärsänglar kan delas in i olika 
kategorier. Vad som framkommit i teorin är att det inte finns ett sätt att kategorisera affärsänglar 
på utan att flera försök har gjorts. Endast genom de två affärsänglar som finns med i den 
empiriska studien finns skillnader på hur de tänker när de beslutar om en investering och hur 
aktiva de är i de bolag de har investerat i. Utifrån de klassificering som Evanson gjorde 1999 är 
det svårt att stoppa in de affärsänglar som återfinns i den empiriska studien. Stenman och 
Grebelius i Sätila Holding AB kan klassas som affärsänglar som investerar på hobbynivå då de i 
vissa bolag endast investerar ett mindre kapital. Även att de investerar i flera bolag samtidigt och 
inte involverar sig i styrelsearbetet hos alla bolag stämmer väl överens med denna kategori. Som 
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det framkommer i den empiriska studien har Sätila Holding AB även större investeringar i bolag 
där de är delaktiga i styrelsearbetet. Med tanke på dessa investeringar kan Stenman och Grebelius 
klassificeras som entreprenörsänglar. Höglund har istället valt att investera i ett fåtal företag där 
han vill vara delaktig på entreprenörens resa. Han vill inte vara för involverad i den dagliga 
verksamheten men sitter med i företagens styrelser vilket är karaktäristiskt för miniledarängeln 
enligt Evansons klassificering.   
 
Hill och Power (2002) har kommenterat att begreppet affärsänglar bör ifrågasättas. De tar upp att 
vissa affärsänglar hellre vill bli kallade aktiva finansiella partners. Ekdahl och Rämje berättar att 
vissa affärsänglar inte ser sig som investerare utan som gamla entreprenörer som endast hjälper 
nya entreprenörer. Även Stenman kommenterar att affärsänglar inte är den bästa benämningen på 
de privatpersoner som investerar i onoterade bolag. Han menar att de inte är några änglar trots att 
de är viktiga för företagens framtid utan att något annat begrepp skulle vara mer lämpligt. 
 
Enligt Silver (2008) är de flesta affärsänglar män mellan 40 till 65 år som tidigare själv varit 
entreprenör. Även Månsson och Landström (2006) har kommit fram till resultatet att de flesta 
affärsänglar är män med en genomsnittsålder på 56 år och att de flesta har haft ett eller fler 
företag. Avdeitchikova (2008) fick fram i sin studie att snittåldern på en affärsängel är 46 år. 
Genom intervjun med Ekdahl och Rämje på Connect Väst framkom att genomsnittåldern på de 
affärsänglar de har i sitt nätverk är runt 55-60 år. Höglund som själv är affärsängel är idag 57 år 
men var 45 år gammal när han gjorde sin första investering. Stenman däremot ligger under snittet 
som framkommit i olika studier. Däremot är det inte Stenmans pengar som de till 100 % 
investerar med utan ägaren Grebelius pengar och Grebelius ligger runt snittet. 
 

6.2 Investeringsprocessen 
 
I teorin skrivs det om att affärsänglar oftast gör investeringar i bolag som befinner sig i ett tidigt 
skede i sin livscykel. I Avdeitchikovas (2008) avhandling framkom det att affärsänglar gör 
investeringar i bolag, som på grund av den höga risken och att bolagen är små, inte 
riskkapitalbolag väljer att investera i. Att affärsänglar investerar i ett tidigt skede i ett bolag är 
något som inte bekräftas av de två affärsänglar vi haft som respondenter. Både Stenman och 
Höglund berättar att de gör investeringar i bolag som varit verksamma ett par år. Höglund tycker 
det är viktigt att företagen han investerar i visat på att de har kunnat stå på egna ben innan han går 
in i företagen. Stenman investerar inte i bolag som befinner sig i ett tidigt skede då dessa bolag i 
många fall kräver att affärsängeln ska vara engagerad i den dagliga verksamheten. Gör Stenman 
ändå någon investering i ett tidigt skede gör han det tillsammans med någon annan affärsängel 
som är beredd att ha ett operativt ansvar. 
 
Enligt författaren Nyman (2002) är företagets affärsidé en viktig faktor vid investeringsbeslutet. 
Då affärsidén presenteras i affärsplanen är även den en viktig handling för många affärsänglar när 
de fattar ett investeringsbeslut. För andra affärsänglar är affärsplanen mindre viktig då de anser 
att den förändras i snabb takt, speciellt vid uppstarten av företaget, enligt Nyman. Varken 
Stenman eller Höglund nämner något om hur viktig affärsplanen är för dem vid deras 
investeringsbeslut. Däremot är affärsplanen en del av beslutet och Ekdahl och Rämje berättar att 
de affärsänglar de har i sitt nätverk är vana vid att läsa affärsplaner. Höglund läser alltid igenom 
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alla affärsplaner han får tillsänd sig och ger återkoppling till entreprenören oavsett om det blir en 
investering eller inte. Respondenterna nämner däremot att entreprenören bakom affärsidén är 
otroligt viktig vid beslutet. För Sätila Holding AB är entreprenören mer viktig än själva 
affärsidén. Det är viktigt att entreprenören har rätt attityd både för hur företaget ska skötas och 
hur relationen till affärsängeln ska vara. Ekdahl och Rämje berättar att det är viktigt för 
entreprenören att sälja in sig själv då det oftast är entreprenören som är viktigast och inte 
affärsidén vid ett investeringsbeslut. Det är upp till entreprenören att visa att han eller hon är rätt 
person att investera i. 
 
Att affärsängelns intresse och motiv är viktig vid beslutet har Lindström och Olofsson (2002) 
beskrivit. Höglund berättar för oss att han oavsett hur duktig entreprenören är och hur bra 
affärsidén är investerar han endast i bolag inom sin ”circle of competence”. Det kan vara så att 
affärsidén är mindre bra men att entreprenören är väldigt driven vilket gör att Höglund väljer att 
investera i bolaget. Om entreprenören endast vill tjäna pengar på verksamheten och inte ser det 
roliga i att driva företaget avstår Höglund från investeringen. 
 
Sildenstedt pekar på vikten av att inte ha en allt för akademiskt och strikt investeringsprocess. 
Har affärsängeln en magkänsla om att investeringen är rätt kan det vara viktigare än att använda 
sig av någon investeringsmodell. Det är viktigt att processen inte är allt för lång och att komma 
till ett snabbt beslut, kan enligt Sildenstedt vara en framgångsfaktor. Enligt Stenman tar det cirka 
två till tre veckor att bestämma om det blir någon investering i det tänkta bolaget eller inte. 
Stenman tycker det är viktigt att beslutet fattas relativt snabbt och att det är affärsängeln själv 
som tar det slutliga beslutet. Att ha en snabb investeringsprocess på ett par veckor går emot teorin 
där det framkommer att investeringsprocessen tar mellan tre till sex månader. Likt Stenman har 
även Aernoudt (1999) tagit upp att det är viktigt att affärsängeln fattar investeringsbeslutet själv. 
Det är affärsängeln och ingen annan som ska arbeta ihop med entreprenören och därmed måste 
beslutet kännas rätt. 
 
Precis som i teorin har det framkommit ur den empiriska studien att konjunkturen i landet och hur 
börsen går påverkar antalet investeringar. Är det dåliga tider och det går dåligt på börsen för 
noterade bolag finns tendenser på att investeringar i onoterade bolag minskar. Stenman har sett 
tendenser till en minskning det senaste året. Det verkar som att trenden är på väg att vända och att 
antalet investeringar av affärsänglar nu ökar igen. Lågkonjunkturen har även gjort att det är andra 
typer av företag som söker kapital. I teorin framkommer det att de flesta affärsängelinvesteringar 
görs i ett tidigt skede i ett bolag. Nu i lågkonjunkturen berättar Stenman att även befintliga 
företag som har funnits en längre tid söker sig till affärsänglar för att få kapital. 
 

6.3 Relation mellan entreprenör och affärsängel 
 
Ett kännetecken på affärsänglar är att de vill ha en ägarandel i bolaget de investerar i. Det kan 
enligt Stenman vara känsligt för entreprenören att avsäga sig en del av sitt bolag för den summa 
pengar han eller hon får. Stenman poängterar att entreprenören oftast inte har någon tidigare 
erfarenhet av att använda utomståendes pengar och att det är viktigt att personkemin mellan 
entreprenören och affärsängeln stämmer. Det är inte bara mellan entreprenören och affärsängeln 
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personkemin ska stämma utan även mellan olika affärsänglar om det är så att det finns fler 
investerare i bolaget. 
 
Aernoudt (1999) skriver att en bra relation mellan entreprenören och affärsängeln är väldigt 
viktigt. Han gör även likheter till att entreprenörens och affärsängelns relation med varandra är 
lika viktig som relationen i ett äktenskap. Det är viktigt att deras personkemi stämmer med 
varandra. Aernoudt poängterar att det tar en tid innan entreprenören och affärsängeln är bekväma 
med varandra och därmed kan vara helt ärliga mot varandra. I början av deras samarbete kan en 
del beslut tas som är bra för relationen men mindre bra för företaget. Det är inte bara i teorin som 
entreprenören och affärsängelns relation jämförs med ett äktenskap utan Ekdahl och Rämje tar 
upp hur viktig relationen är och jämför med ett äktenskap. Höglund uppmärksammar hur viktigt 
det är för båda parter att vårda relationen. I teorin uppmärksammas det att det är viktigt att 
entreprenören och affärsängeln så snabbt som möjligt upprättar ett förtroende för varandra för att 
deras samarbete ska bli mer effektivt.  
 
Lindström och Olofsson (2002) skriver att det gäller för entreprenören och affärsängeln att 
komma överens om vilka roller respektive part ska ha i företaget. Om entreprenörens och 
affärsängelns förväntningar på varandra inte stämmer överens kan irritation mellan parterna 
uppstå. Visar det sig att parterna har olika åsikter kan den bästa lösningen vara att de avslutar sin 
relation. Höglund har inte avslutat affärsrelationen med så många entreprenörer. Han anser att om 
relationen till entreprenören är god finns ingen anledning att gå ur investeringen.  
 
Hur mycket tid och inblandning i den dagliga verksamheten en affärsängel har är individuellt 
enligt teorin. Det påverkas även av var i livscykeln företaget befinner sig. En del affärsänglar går 
mer eller mindre endast in med kapital och låter entreprenören styra företaget som han eller hon 
vill själv utan inblandning av affärsängeln. Andra affärsänglar lägger däremot ner hela sin själ 
och alla sin tid i bolaget. Hur mycket tid Höglund lägger ner på varje företag han har investerat i 
varierar, precis som det framkommit i den teoretiska referensramen, att det beror på var i 
livscykeln företaget befinner sig. Höglund säger även att den nerlagda tiden i företagen beror på 
hur länge sedan det var han gick in med investeringen. Är det en nyligen gjord investering krävs 
mer tid för att lära känna entreprenören och företaget än om investeringen är ett par år gammal. 
Hur mycket tid Höglund behöver lägga på varje bolag beror även på hur bra det går för företaget. 
Är det ett bolag som börjar gå sämre kan extra resurser från Höglunds sida krävas. Han påpekar 
att en affärsängel alltid måste vara tillgänglig och reda att engagera sig lite mer i ett bolag om det 
skulle krävas. Även styrelsearbetet tar en del tid för Höglund. På grund av tidsaspekten har 
Stenman valt att inte inta en styrelsepost i alla de investerade bolagen. Av de totalt cirka 25 bolag 
Sätila Holding AB har investeringar i har de styrelseposter i åtta till tio av dessa bolag. 
Styrelsearbetet skulle enligt Stenman ta alldeles för mycket tid om de skulle sitta med i alla 25 
styrelser. Stenman gör inte heller investeringar som kräver ett operativt ansvar vilket inte 
Höglund heller gör. Höglund tycker det är viktigt att affärsängeln ger utrymme till entreprenören 
och inte avbryter honom eller henne hela tiden. 
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6.4 Nätverkens betydelse 
 
I teorin redovisas flera sätt som entreprenören och affärsängeln kan komma i kontakt med 
varandra på. Dels finns det formella affärsängelnätverk som exempelvis Connect Väst men även 
informella nätverk som personliga kontakter. Genom myndigheter, banker och revisorer menar 
Van Osnabrugge och Robinson (2000) att entreprenören även kan få kontakt med affärsänglar 
som är villiga att investera. Att myndigheter kan vara en länk mellan entreprenör och affärsängel 
stämmer överens med den information som framkommer i intervjun med Nyhlén på 
Näringslivsenheten. Enligt Nyhlén kommer de i kontakt med personer som vill starta eget. 
Vanligtvis slussas dessa vidare till Nyföretagarcentrum, men Nyhlén nämner även att de har ett 
nära samarbete med banker, revisionsbolag och advokatbyråer. Ekdahl och Rämje berättar att de 
ibland får tips på entreprenörer från kontakter på banker och revisionsbolag, vilket är i enighet 
med teorin. De får även kontakt med nya affärsänglar genom dessa kontakter. Även de andra tre 
respondenterna talar om att banker, revisionsbolag och advokatbyråer sammankopplar 
entreprenörer med affärsänglar. Stenman på Sätila Holding AB berättar att ca 25 % av deras 
investeringar kommer genom tips på entreprenörer från banker, advokatbyråer och 
revisionsbolag.     
 
I intervjun med Stenman framkommer det att hälften av de entreprenörer som Sätila Holding AB 
har investerat i kommer från det egna kontaktnätet. Inom Sätila Holding AB:s informella 
kontaktnät utbyter de investeringsförslag med varandra, vilket Stenman poängterar är viktigt. 
Personliga kontakter och informella nätverk där affärsänglar ingår existerar även inom 
kommunen. Nyhlén berättar att dessa personliga kontaktnätverk är uppbyggda genom spontana 
kontakter och gamla affärsbekanta.  
 
För att de formella nätverken ska tillfredställa sina medlemmar är Ekdahl och Rämje samt 
Stenman inne på att nätverken måste komma med intressanta företag till affärsänglarna. Det är 
viktigt att nätverksorganisationen lär känna sina medlemmar för att veta vad de är intresserade av. 
Stenman berättar att om nätverken skulle presentera dåliga investeringsförslag för affärsänglarna 
skulle de tillslut tappa förtroendet för nätverket. Stenman menar även att det är viktigt med krav 
på de personer som är med i affärsängelnätverken. Det är exempelvis viktigt att de som är med i 
nätverken är villiga att investera och inte bara verka som rådgivare. 
 
I den teoretiska referensramen framkommer det att det inte enbart är pengar som affärsängeln 
bidrar med. Affärsängeln bidrar även med kunskap och sitt kontaktnät. Stenman berättar att 
affärsänglar har ett stort kontaktnät vilket stämmer överens med vad som framkommit i teorin.  
 

6.5 Motiven för affärsänglar 
 
Det har konstaterats i teorin av både Hill och Power (2002) och Van Osnabrugge och Robinson 
(2000) att investera i ett så tidigt stadium som affärsänglar gör är riskfyllt. Det finns ett par 
faktorer som påverkar att affärsänglarna ändå gör dessa investeringar. En faktor är möjligheten 
till en hög avkastning på sina pengar. Andra faktorer som motiverar affärsängelinvesteringar är 
affärsängelns möjlighet till löpande inkomst, skapa arbete åt sig själv eller helt enkelt känna 
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glädjen och tillfredställelsen av att få vara med och bygga upp ett företag. De flesta affärsänglar 
har som tidigare framkommit själva varit entreprenörer och vill efter avvecklandet av sitt egna 
företag ändå, dock i mindre skala, vara involverad i ett bolag. De kan även med hjälp av sin 
kunskap hjälpa entreprenören att bli framgångsrik med sitt bolag genom att komma med nya 
idéer och utvecklingsmöjligheter. Det är något som på många punkter stämmer in på varför 
Höglund gör investeringar. Han investerar dock inte främst för att få avkastning på sina pengar 
utan för att han tycker det är kul att känna sig behövd. Självklart finns möjligheten till att tjäna 
pengar och få en löpande avkastning till viss del med i bilden. Höglund har mer eller mindre 
under hela sin livstid varit engagerad i företag och tycker affärsängelinvesteringar är en ypperlig 
möjlighet för honom att fortsatt vara engagerad i företag utan att behöva ha ansvar för den 
operativa verksamheten.  
 
Sildenstedt tror att affärsänglarna i Borås främst gör investeringar i onoterade bolag för att de vill 
visa sin godhet och göra något gott för bygden hellre än att tjäna pengar på sina investeringar. 
Han tror att det inte är lika viktigt för affärsänglar i mindre städer att först och främst tjäna pengar 
på sin investering utan att det är mer viktigt i storstäderna. Ekdahl och Rämje tror att 
affärsänglarna gör investeringar för att de vill vara med och utveckla ett företag och även få 
möjlighet att hjälpa entreprenören. De uppmärksammar även att investeringen skapar arbete åt 
affärsängeln och att investeringen även kan om det går bra för företaget ge en hög avkastning. 
Nyhlén tror precis som Sildenstedt att affärsängelns främsta motiv till att göra en investering är 
förutom att tjäna pengar även att göra något gott för bygden. Det bidrar även till att affärsängeln 
gör något nyttigt och att han kan få känna sig behövd. 
 
Det är långt ifrån alla affärsängelinvesteringar som blir lyckade. Enligt Aernoudt (1999) är 
affärsänglarna nöjda om de lyckas få en genomsnittlig avkastning på 20 %. Stenman berättar att 
Sätila Holding AB är nöjda om de i hälften av sina investeringar åtminstone får sina pengar 
tillbaka. De vill även att tre till fyra av deras totalt cirka 25 bolag ger en bra avkastning. Vad 
Stenman menar med en bra avkastning är inget han avslöjar. 
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7 Slutsatser 
 
 
Utifrån analysen i föregående kapitel har vi kommit fram till följande slutsatser på våra 
problemfrågor. 
 

 

7.1 Svar på forskningsfrågorna 
 
 

• Vad är karaktäristiskt för en affärsängel i Borås och hur investerar de? 
 
Enligt vår studie stämmer definitionen på en affärsängel med att det främst är män i åldern 40 till 
65 år som tidigare själva varit entreprenörer och att de investerar med privata medel överens med 
vilka som är affärsänglar i Borås.  
 
Nationalencyklopedins definition på en affärsängel är en ” person som i ett tidigt skede satsar 
kapital och kompetens i nystartade eller växande företag. En affärsängel är ofta en person med 
egen erfarenhet och kunskap i företagande, vanligen även inom den för tillfället aktuella 
branschen”. Denna definition borde även utvecklas med att affärsängeln får en ägarandel i 
bolaget i utbyte mot pengarna. Utifrån vår analys ifrågasätter vi om erfarenhet och kunskap inom 
den aktuella branschen är en bra definition på inom vilka områden en affärsängel investerar. 
Utifrån analysen drar vi slutsatsen om att det snarare är som Höglund är inne på, att det är 
affärsängelns ”circle of competence” som styr investeringarna. Affärsängelns ”circle of 
competence” behöver nödvändigtvis inte vara en bransch utan som Sätila Holding AB även att 
göra affärer.  
 
Affärsänglarna i Borås har ett långsiktigt perspektiv med sina investeringar men en snabb 
investeringsprocess vilket är en skillnad mot vad tidigare studier har visat. Hur 
investeringsprocessen ser ut varierar mellan de olika affärsänglarna men det viktiga är att 
affärsängeln fattar investeringsbeslutet själv. 
 
Det har i teorin gjorts försök till att kategorisera affärsänglar. Vår slutsats är att alla affärsänglar 
är individuella och arbetar på olika sätt. Det är av den anledningen svårt att kategorisera 
affärsänglar. 

 
 
• Hur skapas och upprätthålls kontakten mellan affärsängel och entreprenör i Borås? 

 
I Borås finns det formella kontaktnät som kontakten mellan entreprenören och affärsängeln kan 
skapas genom. Vår studie har visat att det vanligaste sättet som kontakten mellan affärsängel och 
entreprenör skapas på är genom informella nätverk. För att komma i kontakt med affärsänglar i 
Borås gäller det att utnyttja sitt egna kontaktnät men även bankers, revisorers och advokatbyråers 
kontaktnät. Vår slutsats utifrån analysen är att banker, revisorer och advokatbyråer är ”spindlar i 
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kontaktnätet” snarare än de formella nätverken, då även de formella nätverken utnyttjar de olika 
professionernas kontakter.  
 
Det är viktigt att de ansvariga för de affärsängelnätverk som finns presenterar entreprenörer med 
intressanta affärsidéer till affärsänglarna för att behålla affärsänglarna inom nätverket. 
 
Det är viktigt för entreprenören att kunna presentera en affärsplan för affärsängeln när de söker 
kapital genom nätverk eller direkt hos affärsängeln. Utifrån analysen drar vi slutsatsen att det är 
entreprenörens attityd och vilja som är det avgörande för om affärsängeln gör en investering eller 
inte. Personkemin mellan entreprenören och affärsängeln måste stämma överens för att det 
kommande samarbetet ska fungera. 
 
Vår studie har även visat att hur förhållandet mellan entreprenören och affärsängeln ser ut är 
väldigt individuellt. Vi kan därmed inte dra någon slutsats kring hur ett typiskt förhållande 
mellan dessa parter ser ut.  

 
 
• Vad är motiven för affärsänglarnas investeringar i Borås? 

 
I teorin är det avkastningen på investeringen som är det primära. Utifrån vår studie drar vi 
slutsatsen att avkastningen har större betydelse i större städer framför mindre städer där andra 
faktorer är mer viktiga. För affärsänglarna i Borås har det snarare framkommit att det är en 
bekräftelse på att känna sig behövd och att göra en god gärning för bygden som är det primära. 
Affärsänglarna i Borås är även inne på att det är affärerna och resan tillsammans med 
entreprenören som är det drivande framför att tjäna pengar. Dock ska det tilläggas att 
avkastningen på det investerade kapitalet självklart har en viss betydelse även för affärsänglarna i 
Borås.  
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8 Avslutande kommentarer 
 
 
Under uppsatsprocessen har en hel del tankar uppkommit vilket vi vill dela med oss. Dessa 
tankar och förslag till vidare forskning presenteras i det här kapitlet. 
 
 

8.1 Egna reflektioner 
 
Desto längre tiden har fortskridit och vi har kommit längre med uppsatsen har begreppet 
affärsänglar bara blivit större och större för oss. Vi tyckte från första början att det var ett smalt 
område och var lite oroliga för om vi skulle få tillräckligt med material till uppsatsen. Oron har i 
efterhand visat sig vara onödig då vi snarare hade behövt avgränsa oss ytterligare.  
 
Ett annat orosmoment vi hade i inledningsfasen av uppsatsskrivandet var hur vi skulle få tag på 
respondenter. När vi frågade runt bland vänner och bekanta om vad de har för uppfattning om 
affärsänglar var det nästan ingen som visste att ordet ens existerade. Att nästan ingen visste om 
affärsänglarnas existens gjorde oss inte mindre oroliga. När vi väl började ta upp kontakten med 
tänkbara respondenter var vi överraskade över hur smidigt det gick. Vi fick oss ett bra smakprov 
på hur nätverken fungerar och att den ena kontakten leder vidare till nästa. 
 
Vi skulle vilja likna hur kontakten med affärsänglar skapas med en bubbla. I bubblan vet alla vad 
affärsänglar är och vilka som är det. Utanför bubblan är det ett främmande fenomen. 
Hemligheten med att komma i kontakt med en affärsängel är att komma in i bubblan. 
 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Begreppet affärsänglar har blivit allt större och större ju längre uppsatsprocessen gått vilket har 
medfört att det dykt upp ett flertal frågor som vi inte haft tid till att besvara i vår uppsats. Utifrån 
den studie vi har gjort har vi följande förslag till vidare forskning, men vi tror även att genom att 
läsa vårt arbete kan fler idéer till forskningsproblem väckas.  
 
Då det inte finns en kartläggning över hur många affärsänglar det faktiskt finns i Sverige idag 
tycker vi trots svårigheter med att de vill vara anonyma att det kan vara intressant att göra ett 
försök. 
 
En av slutsatserna i uppsatsen är att det är banker, revisionsbyråer och advokatbyråer som är 
”spindlar i kontaktnätet”. Då vår empiriska studie inte innefattar intervjuer med dessa aktörer 
föreslår vi en studie som är avgränsad till hur banker, revisionsbolag och advokatbyråer förhåller 
sig till affärsänglar och kontaktskapande.  
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Vi tycker även att det skulle vara intressant att utöka undersökningen med hur samarbetet och 
relationen mellan affärsängeln och entreprenören fungerar. Exempel på hur en sådan 
undersökning kan gå till är att även intervjua entreprenörer som har tagit hjälp av affärsänglar i 
sin verksamhet. 
 
I vår empiriska studie har en av respondenterna varit inne på vad som är skillnaden på affärsängel 
och riskkapitalist. Höglund menar att skillnaden är att riskkapitalisten är passiv och hoppas att 
investeringen ger en bra avkastning medan affärsängeln är aktiv och har ett nära samarbete med 
entreprenören. Stenman på Sätila Holding AB har även han varit inne på vad skillnaden mellan 
en affärsängel och en riskkapitalist är. Han menar att en skillnad är att affärsänglar investerar 
med sitt egna kapital medan riskkapitalister använder bolagets ”insamlade” kapital. Då det inte 
har funnits utrymme i vår uppsats att studera skillnaderna på dessa begrepp föreslår vi en studie 
vars fokusområde är just att se till vilka skillnaderna är på riskkapitalist och affärsängel.  
 
I litteraturstudien och i den empiriska undersökningen har det framkommit att alla inte är så 
förtjusta i begreppet affärsänglar utan föredrar något annat begrepp. Vad de vill att affärsänglar 
ska ersättas med framkommer inte i vår studie vilket skulle kunna studeras vidare. 
 
Som avslutning skulle vi vilja ge ett förslag på vidare forskning som kanske inte har med 
företagsekonomi att göra. Vi tycker att det hade varit intressant att få ett psykologiskt perspektiv 
kring affärsängelns motiv till sitt engagemang i de investerade bolagen.  
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Bilaga 1 – Frågor till Hans Nyhlén, Näringslivsenheten Borås Stad 
 
 

• Berätta om Näringslivsenheten 

• Vad gör kommunen för att underlätta för entreprenörer som vill starta företag? 

- Har kommunen en plan för hur ni ska gå till väga? 

- Förlitar sig kommunen på de organisationer som är inriktade på entreprenörskap och 

nyföretagande? (ex nyföretagandecentrum och Almi företagspartner) 

- Sker det någon kommunikation mellan kommun och organisationer som arbetar med 

nyföretagande? 

- Har ni på kommunen sett någon ökning för intresse att starta företagande?  

o Om så fallet: har ni några tankar till vad det kan bero på? 

• Har ni kommit i kontakt med begreppet ”affärsänglar”? 

• Är begreppet ”Affärsänglar” något som tillämpas inom kommunen? 

• Hur kommer ni i kontakt med begreppet affärsänglar? 

• Arbetar ni aktivt med affärsänglar? 

• Hur vanligt förekommande är affärsänglar enligt er uppfattning här på kommunen? 

• Vad tror du är motiven för affärsänglarna? 

• Får vi kontakta dig igen om det dyker upp fler frågor? 

• Vill ni vara anonym eller är det okej att namnge er och Näringslivsenheten i vår uppsats? 

 

 



 

Bilaga 2 – Frågor till Clas Ekdahl och Niclas Rämje, Connect 
Väst  
 
 

• Berätta om Connect väst  

• Hur skapas kontakten med nya affärsänglar? 

• Hur behålls och bevaras kontakten med befintliga affärsänglar? 

• Hur många affärsänglar i Borås är aktiva inom Connect väst? 

• Hur mycket kapital investerar affärsänglar inom Borås årligen? 

• Har det skett en förändring med hur mycket kapital som investeras under åren? 

• Hur ser fördelningen ut med investeringar som sker genom nätverk och privat? 

• Hur skapas kontakten mellan entreprenör och affärsängel? 

• Från vilket håll kommer den största efterfrågan? Är efterfrågan på affärsänglar större än 

vad affärsänglarna efterfrågar entreprenörer? 

• Hur många entreprenörer efterfrågar affärsänglar? 

• Är det svårt att finna ”rätt” affärsängel till ”rätt” entreprenör? 

• Är Connect väst inblandade vid investeringsbeslutet på något sätt eller endast som en 

förmedlande part? 

• Följs företagen upp som har haft hjälp av affärsänglar? 

• Vad har de affärsänglar som ni stöter på för motiv att verka som affärsängel? 

• Får vi kontakta er igen om det dyker upp fler frågor? 

• Vill ni vara anonyma eller är det okej att namnge era och Connect väst i vår uppsats? 

 



 

Bilaga 3 Frågor till Per Stenman, Sätila Holding AB 
 
 

• Berätta om Sätila Holding AB 

• Hur många bolag har ni investerat i? 

• Hur skapas kontakten med nya entreprenörer? 

• Vad är det som är avgörande om ni går in med en investering eller ej? 

• Hur behålls och bevaras kontakten med befintliga entreprenörer? 

• Hur mycket kapital investerar ni företagen? 

• Har det skett en förändring kring vilka företag ni går in med kapital i? 

• Sker vissa investeringar genom nätverk? Hur ser fördelningen ut med investeringar som 

sker genom nätverk och privat? 

• Från vilket håll kommer den största efterfrågan? Är efterfrågan på affärsänglar större än 

vad affärsänglarna efterfrågar entreprenörer? 

• Är det svårt att finna ”rätt” affärsängel till ”rätt” entreprenör? 

• Hur länge stannar ni i bolagen ni investerar i? 

• Vad är det som motiverar Sätila Holding AB som affärsängel? 

• Får vi kontakta dig igen om det dyker upp fler frågor? 

• Vill ni vara anonym eller är det okej att namnge dig och Sätila Holding AB i vår uppsats? 

 



 

Bilaga 4 Frågor till Christian Sildenstedt, Västsvenska 
industri- och handelskammaren 
 
 

• Berätta om Västsvenska industri- och handelskammaren 

• Har ni kommit i kontakt med begreppet ”affärsänglar”? 

• Hur kommer ni i kontakt med begreppet affärsänglar? 

• Arbetar ni aktivt med affärsänglar? 

• Hur vanligt förekommande är affärsänglar enligt er uppfattning? 

• Vad tror du är motiven för affärsänglarna? 

• Får vi kontakta dig igen om det dyker upp fler frågor? 

• Vill ni vara anonym eller är det okej att namnge er och Näringslivsenheten i vår uppsats? 

 



 

Bilaga 5 – Frågor till Peter Höglund, affärsängel 
 
 

• Berätta om dig själv 

• Hur kommer du i kontakt med nya investeringsbeslut? 

• Hur många investeringsförslag får du årligen? 

• Vad är det som är avgörande om ni går in med en investering eller ej? 

• Hur mycket investerar du normalt? 

• Hur länge stannar du i dina bolag? 

• Vad har du för motiv med dina investeringar? 

• Hur ser din kontakt ut med andra affärsänglar? 

• Ser du någon utveckling kring affärsänglar? 

• Hur utnyttjar du affärsängelnätverk? 

• Får vi kontakta dig igen om det dyker upp fler frågor? 

• Vill du vara anonym eller är det ok att namnge ditt namn vår uppsats? 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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