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Sammanfattning 

 

Titel Professionalisering av affärsänglar - en högtflygande studie om Sveriges affärsänglar 

och deras resa mot en profession. 

 

Författare  Pontus Kressner och William Lorenz 

Handledare  Karl Wennberg 

Problemställning Samtidigt som svenskt entreprenörskap ökar (Bolagsverket, 2016) 

förefaller det finnas ett tydligt problem för nystartade företag att hitta finansiering till sin 

verksamhet (Svensson, 2011). Affärsänglar är individer som investerar pengar, och ibland 

tid i nystartade företag. Medan den formella riskkapitalmarknaden, som består av 

institutionella aktörer, är restriktiva när det kommer till investeringar i nystartade företag 

(Svensson, 2011) är affärsänglar mer benägna att investera i nystartade företag (Silver, 

2008). Således argumenterar vi för att affärsänglar är en viktig stöttepelare för Sveriges 

entreprenörer som i sin tur är viktiga för den ekonomiska utvecklingen. Det saknas dock 

tidigare forskning som undersöker affärsänglarnas professionalisering. Professionalisering 

innebär att ett yrke utvecklas mot en profession. En professionalisering kan leda till ett mer 

effektivt yrkesutövande, varpå det är relevant att undersöka. 

 

Syfte Studiens syfte är att undersöka professionaliseringen av affärsänglar i Sverige. Detta 

görs mot bakgrund av flertalet faktorer som talar för att en professionalisering i viss mån 

har skett. 

 

Forskningsfråga Studien presenterar två stycken forskningsfrågor: 

- Har affärsänglar professionaliserats i Sverige?  

- Om så är fallet, hur har affärsänglar i Sverige professionaliserats? 

 

Resultat Studien tar en kvalitativ ansats där intervjuer, dokument och deltagande 

observationer ligger till grund för den empiriska studien. Resultatet av studien pekar på att 

det finns fyra olika grupper av affärsänglar, som alla har professionaliserats olika mycket. 

Resultatet uppnåddes genom att identifiera 14 stycken professionaliseringskrav som 

respektive grupp jämfördes mot. 

 

Kunskapsbidrag Studiens resultat bör sättas i relation till forskning från två områden; 

professionalisering samt affärsänglar. För det förstnämnda forskningsområdet bidrar 

studiens resultat med ett teoretiskt bidrag i form av en teoretisk modell som öppnar upp för 

möjligheten att undersöka professionalisering av yrken som inte än klassas som renodlade 

yrken i en traditionell bemärkelse. För det sistnämnda bidrar studien med ny empirisk 

kunskap om en annars relativt outforskad grupp individer.  

 

Nyckelord Affärsänglar, profession, professionalisering, yrke, entreprenörskap. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title The professionalization of business angels - a study on Sweden’s business angels and 

their journey towards becoming a profession 

 

Authors  Pontus Kressner och William Lorenz 

Advisor  Karl Wennberg 

Problematization At the same time as Swedish entrepreneurship increases 

(Bolagsverket, 2016), there appears to be a clear issue for newly started companies to find 

funding for their business (Svensson, 2011). Business angels are individuals who invest 

money, and sometimes their time in new businesses. While the formal venture capital 

market, which consists of institutional players, is restrictive when it comes to investments 

in start-ups (Svensson, 2011), business angels are more likely to invest in start-up 

companies (Silver, 2008). Thus, we argue that business angels are an important player for 

Swedish entrepreneurs, which in turn are important for the economic development. 

However, there is no prior research investigating the professionalization of business angels, 

which comprises the journey of becoming a profession. A professionalization process can 

lead to a more efficient profession, and it is therefore relevant to further investigate. 

 

Purpose The purpose of the study is to investigate the professionalization of business 

angels in Sweden. This is done considering several factors that indicate that a 

professionalization process has to some extent taken place. 

 

Research questions The study presents two research questions: 

- Have business angels in Sweden been professionalized? 

- If that is case, how have they professionalized? 

 

Results The study takes a qualitative approach in which interviews, documents and 

participatory observations form the basis of the empirical data. The result of the study 

indicates that there are four different groups of business angels, all of which have 

professionalized to different degrees. The result was achieved by identifying 14 

professionalization requirements for which each group was tested against. 

 

Knowledge contribution The results of the study should be related to research from two 

areas; professionalization and business angels. For the former research area, the results of 

the study contribute with a theoretical contribution in the form of a theoretical model that 

opens the possibility of studying professionalization of professions not yet classified as pure 

professions in a traditional sense. For the latter, the study contributes with new empirical 

knowledge of an otherwise relatively unexplored group of individuals. 

 

 

Key words Business angels, profession, professionalization, occupation, 

entrepreneurship. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till studiens respondenter. Ni har på ett 

föredömligt sätt visat på en stor öppenhet och nyfikenhet, utan er hade inte studien varit 

möjlig att genomföra. Genom ett trevligt bemötande och intressanta samtal har vi alltid haft 

en trevlig och lärorik stund under intervjuerna. Vidare vill vi tacka vår eminenta handledare 

Karl Wennberg som har varit vår lian i den akademiska djungeln. Slutligen vill vi tacka de 

opponenter som har lagt ned tid på att ge oss konstruktiv och användbar kritik under 

studiens arbete. 
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1. Inledning 

 

Antalet nya företag i Sverige blir allt fler (Bolagsverket, 2016). Att nyföretagande bidrar 

med samhällsnytta kan exemplifieras i att det sedan 2016 finns en startup-ansvarig på 

regeringskansliet med ansvar för att underlätta nystartade företags utveckling (Billing, 

2016). Startup-ansvarig Marie Wall betonar nya företags betydelse med följande citat: 

 

“Startups skapar jobb, välfärd och nästa generations storföretag. I den digitala 

omvandlingen vi nu är mitt uppe i så spelar våra startups dessutom en viktig roll som 

innovationsmotorer för samhällets övriga aktörer. Förutom att de i sig själv har potential 

att växa till bärkraftiga starka företag så har de i samverkan med övriga aktörer i 

samhället potential att bidra till ökad innovationskraft, ökad innovationstakt och som 

magneter för att attrahera internationellt kapital och internationella talanger till Sverige. 

Faktorer som är centrala för förnyelse av offentlig sektor och vår existerande industri” 

(Regeringskansliet, 2015). 

 

Att antal nystartade företag blir fler noteras även i Global Entrepreneurship Monitors 

(GEM) rapport från 2016 av det svenska entreprenörskapet där en ökning av antal 

entreprenörer fastställs (Braunerhjelm, Holmquist, Larsson, Skoogberg och Thulin, 2016). I 

rapporten konstateras det att mellan åren 2007 och 2015 ökade den totala entreprenöriella 

aktiviteten (TEA) i Sverige från 4 % till 7 %. TEA mäter andelen av befolkningen i åldrarna 

18–64 som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag 

(Braunerhjelm m.fl., 2016).  

 

I och med det växande antalet företag och det ökade entreprenörskapet ökar också behovet 

av kapital för att finansiera dessa nya företag och entreprenörer som skapas i Sverige. Det 

finns många olika sätt för unga bolag att ta in kapital till sin verksamhet, varav riskkapital 

är ett (Laufer, Wennberg, Svensson och Berglund, 2013). Riskkapital delas ofta upp i två 

segment, formellt riskkapital och informellt riskkapital. Det formella segmentet består till 

största del av riskkapitalbolag och andra institutionella aktörer såsom banker, medan det 

informella segmentet till stor del består av affärsänglar (Argerich, Hormiga och Valls-

Pasola, 2013).  

 

En affärsängel är en privatperson som investerar sitt egna kapital i företag som ofta är 

nystartade, och som utöver kapital även tillför kontakter, kompetens och kunskap om 

företagsbyggande (Laufer m.fl., 2013). Affärsängeln har ofta egen erfarenhet av företagande 

och är i flera fall serieentreprenör som har startat flertalet företag (Tillväxtverket, 2016). 

Vidare hanterar affärsänglar ofta risken i sina investeringar genom att i samband med 

investeringen engagera sig aktivt i företaget, och kan således påverka företagets utveckling 
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och därigenom får tillgång till bättre information om dess utveckling (Silver, 2008). 

Månsson och Landström (2006) menar att IT-boomen runt millenniumskiftet, den snabba 

teknologiska utvecklingen, ett förenklat skattesystem samt uppkomsten av 

affärsängelnätverk har haft stor påverkan på Sveriges affärsänglar. 

 

Enligt Svensson (2011) har många nystartade bolag problem att hitta tillräckligt mycket 

startkapital, vilket hämmar deras potential att växa. Problemet är extra tydligt för företag i 

sina tidigaste skeden då företagshistoriken är begränsad, vilket ofta leder till att den 

formella riskkapitalmarknaden är restriktiv i sina investeringar (Svensson, 2011). Silver 

(2008) belyser samma problem och menar att bristen på kapital, i samverkan med 

bristande erfarenhet av företagsledning, leder till låg överlevnadsgrad för nystartade 

tillväxtföretag. Detta problem aktualiseras extra mycket då svenskt entreprenörskap ökar. 

Affärsänglar spelar däremot en viktig roll i att motverka dessa problem för nystartade 

företag då de kan bidra med såväl kapital som erfarenhet av företagsledning (Silver, 2008). 

Dessutom har affärsänglar en bättre förståelse än den formella riskkapitalmarknaden för 

nystartade företags verksamhet och dess risker vilket ökar deras investeringsbenägenhet 

(Silver, 2008). Således spelar den informella riskkapitalmarknaden, som till stor del består 

av affärsänglar, en viktig roll för de svenska entreprenörerna och deras företag. 

 

Denna studie ämnar undersöka utvecklingen av affärsänglar i Sverige genom att fokusera 

på deras eventuella professionalisering, ett område som tidigare forskning inte studerat 

hitintills. Detta, i kombination med det ökade entreprenörskapet och affärsänglarnas 

viktiga roll för entreprenörerna, gör studien högst relevant för att skapa en bättre förståelse 

kring affärsänglar och deras bidrag till samhället. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Affärsänglar 

Avdeitchikova (2008) delar in affärsänglar i fyra olika typer: mikroinvesterare, 

kunskapsorienterade, kapitalorienterade och klassiska affärsänglar. De två förstnämnda 

investerar mindre kapital, och här hittas ofta förstagångsinvesterare. De två sistnämnda 

investerar mer kapital och är ofta mer erfarna investerare. Avdeitchikova (2008) 

argumenterar för att affärsänglar ofta förflyttar sig från de två förstnämnda rollerna till de 

två sistnämnda i takt med att de blir mer erfarna investerare.  

 

Affärsänglar har ofta en bra förståelse och insikt i små företags potential att lyckas utveckla 

sin verksamhet och växa (Braunerhjelm m.fl., 2016). Därmed fyller de en viktig roll i dessa 

unga företags tidiga utvecklingsskeden, då riskerna i nyskapande och innovativa företag 

ofta är svårbedömda. De svårbedömda riskerna leder ofta till att institutionella aktörer på 

den formella kapitalmarknaden inte investerar i nystartade företag, vilket dock affärsänglar 

gör i större utsträckning (Braunerhjelm m.fl., 2016; Silver, 2008). 

 

För att belysa vikten av affärsänglar pekar Avdeitchikova och Landström (2016) ut fyra 

bidrag som affärsänglar gör till företag och den allmänna ekonomiska utvecklingen: 

 

1) Ökar utbudet av kapital. Genom affärsänglars aktivitet på den ekonomiska arenan 

ökar entreprenörernas tillgång till kapital. Dessutom är affärsänglars kapital extra 

viktigt för nystartade företag som annars kan ha svårt att finansiera sin verksamhet 

via den formella riskkapitalmarknaden. 

 

2) Gör det lättare för företag att attrahera ytterligare finansiering. Till skillnad från 

lånefinansiering investerar affärsänglar ofta kapital i utbyte mot aktier, vilket 

stärker balansräkningen. Detta gör företaget attraktivare för institutionella aktörer 

såsom banker och riskkapitalföretag.  

 

3) Bidrar med värde utöver kapital. Affärsängeln bidrar ofta med rådgivning, 

kontakter och erfarenhet av företagsledning vilket är värdefullt för nystartade 

företag.  

 

4) Affärsänglar stärker det entreprenöriella ekosystemet. När affärsänglar kopplar 

ihop de företag de har investerat i med deras nätverk kan det entreprenöriella 

ekosystemet gynnas, vilket i sin tur gynnar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt 

i regionen.  
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Att riskkapital är en viktig förutsättning för entreprenörskap råder det ingen tvekan om. 

Det är däremot inte lika väl belagt huruvida det faktiskt råder en brist på riskkapital för små 

företag i Sverige (Braunerhjelm m.fl., 2016). Den tydliga uppgång av entreprenöriell 

aktivitet som har skett i Sverige sen 2007 tyder på att många nystartade företag lyckas 

finansiera sin verksamhet, och affärsänglar är vanligt förekommande källa till finansiering 

(Braunerhjelm m.fl., 2016). GEM:s rapport om svenskt entreprenörskap (Braunerhjelm 

m.fl., 2016) visar på att det har skett en fördubbling i andelen svenskar som är affärsänglar, 

från 3% till 6%, vilket är ungefär dubbelt så högt som andelen affärsänglar i övriga EU-

länder. Detta anser GEM (Braunerhjelm m.fl., 2016) tyder på en framtidsoptimism och 

ökad tro på det svenska entreprenörskapet.  

 

2.2 Yrke, profession och professionalisering  

Vi kommer senare i denna studie redovisa mer omfattande forskning inom området 

professionalisering och kring vad en profession egentligen är. I detta kapitel presenteras 

dock kort några tongivande teorier inom fältet för att ge läsaren en bild av vad som avses 

med begreppen yrke, profession och professionalisering. 

 

Vi vill börja med att redogöra för vad termen profession innebär, då det finns 

motstridigheter inom forskningen. Vissa argumenterar för att det finns en tydlig skillnad 

mellan en profession och en yrkesgrupp (Olgiati, Orzack och Saks 1998 se Evetts, 2003). 

För att klassas som en profession bör utövarna vara involverade i samhällsfunktionerna 

födsel, överlevnad, hälsa, rättsväsende, utbildning, byggnadskonstruktion, militär 

verksamhet, säkerhet, underhållning eller religion (Olgiati, Orzack och Saks 1998 se Evetts, 

2003). Detta tolkar vi som att professionens utövare präglas av tydlig samhällsnytta, medan 

en vanlig yrkesgrupp inte nödvändigtvis gör det. Även Friedson (1970 se Larson, 1977) 

argumenterar för skillnaden mellan en profession och en yrkesgrupp. Han anser att 

skillnaden är att professionen har tillskansat sig rätten att kontrollera sitt eget arbete, vilket 

gör professionen självständig i jämförelse mot en yrkesgrupp. Det finns däremot de som å 

andra sidan argumenterar för en lösare definition av begreppet profession. Termen 

profession kan exempelvis i mer nutida forskning användas för att löst beskriva betald 

anställning (Cleary, 2011). Det kan också syfta till en generalisering av professionalism, där 

såväl sekreterare och säkerhetspersonal som möbelförsäljare (bland många) erbjuder 

professionella tjänster och därmed kan klassas som en profession (Fournier, 1999). Vidare 

kan den operationella definitionen av en profession istället för avgränsande vara högst 

pragmatisk genom att klassa in professioner som alla yrkesgrupper som är service- och 

kunskapsbaserade samt kopplade till någon form av utbildning (Evetts, 2003).  

 

Vi kan således dra slutsatsen att det förefaller finnas en avsaknad av konsensus kring exakt 
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vad en profession är, och huruvida det skiljer sig från ett yrke eller inte.   

 

Kring begreppet professionalisering råder däremot desto större konsensus. 

Professionalisering är en process där en grupp individer med liknande yrke utvecklas mot 

att bli en profession. Wilensky (1964) identifierar tre professionaliseringsfaser som 

yrkesgrupper genomgår för att bli mer strukturerade och professionella: 

 

1) Det första steget mot professionalisering är att det utvecklas till ett arbete som 

utförs på heltid. 

2) Det skapas sedan utbildningsmöjligheter inom yrkesområdet där det tas fram 

ramverk med standarder. 

3) Det grundas slutligen professionella organisationer för yrkesgruppen. Dessa 

organisationer diskuterar vad yrkesområdets uppgifter är och hur dessa ska 

genomföras med bättre kvalité.  

 

Trots att det inte finns en konsensus kring exakt vad skillnaden mellan en yrkesgrupp  

och en profession är, tenderar tidigare forskning att hänvisa till att ett yrke utvecklas till en 

profession genom en professionaliseringsprocess. Figur 1 illustrerar processen. 

 

Figur 1. Professionaliseringsprocess 

 

Dessa teorier inom professionalisering är dock främst anpassade till mer traditionella 

yrken, såsom läkare och jurister (jfr. Krejsler, 2005) och tar således inte hänsyn till 

nyuppkomna yrkesområden. På senare år har det framkommit en flora av nya och icke-

traditionella yrkesområden såsom youtubers, e-sportare, influencers, personliga tränare 

och personal shoppers. Vi menar att även affärsänglar kan klassificeras i den kategorin, då 

deras status som ett renodlat yrke är svårdefinierad, vilket påvisas senare i studiens 

empiriska avsnitt. På samma sätt som det skapas yrken i takt med att arbetsmarknaden 

förändras, försvinner även yrken såsom droskförare och mjölkbud. Mot bakgrunden att 

yrken kommer och går är det relevant att ställa frågan huruvida något som inte entydigt 

klassas som ett yrke verkligen kan professionaliseras. Vi argumenterar för att svaret på den 

frågan är ja, vilket baseras på att tidigare forskning om professionalisering till stor del inte 
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är grundad i dagens moderna yrkesområden. Med ett pragmatiskt synsätt kan teorierna 

dock anpassas till att jämföras mot dessa nya yrken såsom affärsänglar, vilket denna studie 

gör. Genom att operationalisera den teoretiska processen i hur ett yrke professionaliseras 

ämnar vi öppna upp för nya yrken som inte än har en tydlig status som ett yrke, såsom 

youtubers och affärsänglar. 

 

2.3 Professionalisering av affärsänglar 

Tidigare forskning kring professionalisering av affärsänglar är mer eller mindre obefintlig, 

och inga artiklar eller rapporter har producerats varken i Sverige eller internationellt där 

huvudfokus är just professionalisering av affärsänglar. Viss forskning om affärsänglar 

innehåller däremot indicier om att en professionalisering av affärsänglar i Sverige har skett. 

Månsson och Landström (2006) visar på att marknaden för informellt riskkapital mognat 

mellan 1994 och 2004, och affärsänglar har blivit mer strukturerade i hur nya 

investeringsmöjligheter identifieras. Detta då affärsängelnätverk och ett aktivt sökande 

efter investeringsmöjligheter har tagit över som primära informationskällor från att 

affärsänglar tidigare främst investerade i familj och vänners företag. Månsson och 

Landström (2006) menar på att det tyder på en ökad öppenhet i marknaden för informellt 

riskkapital, vilket i sin tur kan tyda på en professionalisering. En studie från Storbritannien 

visar vidare på att skapandet av affärsängelnätverk kan leda till en professionalisering av 

affärsänglar (May och Simmons 2001 se Kelly och Hay, 2003). Det bör dock poängteras att 

den studien undersöker Storbritanniens affärsänglar, och därmed inte nödvändigtvis bär 

relevans för Sveriges affärsänglar.  
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3. Problembakgrund 

 

Som tidigare redovisat har affärsänglar en viktig funktion för företag som är för små och 

nystartade för att attrahera riskkapital från traditionella och institutionella aktörer, och 

affärsängeln som fenomen anser vi således är viktig för svenska företags fortsatta 

utveckling. Därmed finns ett stort värde i att undersöka affärsänglar, och specifikt deras 

eventuella professionalisering. Genom att ett yrke professionaliseras argumenterar vi för att 

det kan tyda på att yrket mognar och rör sig mot en mer strukturerad form som i sin tur 

leder till ett mer effektivt yrkesutövande. Detta skulle affärsänglar, och därmed Sveriges 

entreprenörer, i så fall gynnas av. Således är studiens ansats såväl relevant som viktig för 

svenskt entreprenörskap och samhället i stort. 

 

Den bredare forskningen om affärsänglar i Sverige utreder primärt övergripande frågor 

såsom hur många affärsänglar som är verksamma, och hur aktiva de är (Avdeitchikova och 

Landström, 2016). Detta förefaller vara relativt basal kunskap, som inte är helt utredd. Med 

tanke på att rådande kunskapsfront inte har nått konsensus inom detta område, förefaller 

det rimligt att en så pass smal infallsvinkel som svenska affärsänglars eventuella 

professionalisering inte än är grundligt utforskad. Detta gör att studiens smala ansats 

bidrar till forskningen på ett konkret och kraftfullt sätt. 

 

Vi anser det finnas indicier på att det skett en professionalisering av affärsänglar i Sverige 

mellan år 1994 och 2004, genom Månsson och Landströms studie från 2006 som är den 

senaste forskningen på området som identifierar denna utveckling. I övrigt är 

professionaliseringen svagt belagd, med varken forskning eller övrig statistik som pekar på 

att en professionalisering har fortsatt. Det bör även poängteras att Månsson och Landström 

(2006) resonemang om mer professionella affärsänglar enbart är underbyggt av det faktum 

att de investerar mindre bland vänner och familj, och istället aktivt söker upp attraktiva 

investeringsmöjligheter. Mer grundläggande kopplingar till professionalisering, såsom 

exempelvis Wilenskys (1964) tre professionaliseringsfaser, redogörs inte för. 

 

Vi tycker oss däremot skönja en trend att professionaliseringen av affärsänglar i Sverige har 

fortsatt även efter den senaste indikationen i Månsson och Landströms studie (2006), 

vilket motiveras av ett antal faktorer. För det första har det på senare år uppkommit 

nyhetsmedier, såsom Breakit och DI Digital, som uteslutande fokuserar på digitalt 

entreprenörskap och dess affärsänglar (Breakit, 2016; DI Digital, 2017) vilket tyder på ett 

ökat intresse för fenomenet. Vidare har det startats flertalet professionella nätverk, 

organisationer och stödsystem för affärsänglar såsom exempelvis Stockholm Innovation 

and Growth (STING), Stockholms Affärsänglar (STOAF), European Business Angel 

Network (EBAN) och Nordic Makers. I linje med Wilenskys (1964) definition av 
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professionalisering är dessa professionella organisationer ett steg i en yrkesgrupps 

professionalisering. En ytterligare aspekt som indikerar en trend om att 

professionaliseringen av affärsänglar har fortsatt de senaste åren är att affärsängel som 

begrepp är att relativt nytt fenomen. Avdeitchikova och Landström (2016) menar på att det 

forskats om affärsänglar i drygt tre årtionden. Vidare delar, som tidigare beskrivits, 

Avdeitchikova (2008) in affärsänglar i fyra olika kategorier där affärsängeln ofta rör sig från 

roll till roll i takt med att deras erfarenhet ökar. Således teoretiserar vi att det har skett en 

mognadsprocess bland affärsänglar i takt med att de blivit mer erfarna vilket kan leda till en 

professionalisering. 

 

Vidare förefaller affärsänglar öka i såväl antal som relevans. Som tidigare beskrivit ökar 

såväl antal entreprenörer som affärsänglar i Sverige (Braunerhjelm m.fl., 2016), samtidigt 

som affärsänglar spelar en viktig roll för entreprenörens chans att lyckas (Silver, 2008). Det 

bör poängteras att GEM, som konstaterar att affärsänglar ökar till antalet, enbart är en 

datakälla, som gör relativt svepande generaliseringar och är baserat på stickprov av den 

vuxna populationen (Braunerhjelm m.fl., 2016). Vi anser det dock att det ger en indikation 

på att antalet affärsänglar har ökat. Utöver det faktum att de förefaller bli fler till antalet, så 

anser vi även att det ökade svenska entreprenörskapet har ökat affärsänglarnas relevans. 

 

Tre huvudsakliga anledningar gör sammanfattningsvis studien relevant. Den första 

anledningen är att affärsänglar är viktiga för entreprenörer som i sin tur är viktiga för den 

ekonomiska utvecklingen. Den andra anledningen är att antalet affärsänglar verkar växa i 

antal. Slutligen förefaller det inte finnas tidigare forskning om affärsänglarnas eventuella 

professionalisering i Sverige. Dessa tre anledningar i kombination bäddar för en studie med 

hög relevans såväl ur ett forskningsperspektiv som ett samhällsperspektiv. 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien är att undersöka den eventuella professionaliseringen av affärsänglar i 

Sverige genom att induktivt bygga en teoretisk modell för professionalisering, som tar 

avstamp i befintliga teorier vilka anpassas till affärsänglar och deras kontext. Detta görs 

mot bakgrund av flertalet faktorer som talar för att professionaliseringen har fortsatt sedan 

den senaste indikationen på detta, vilket är empiriska data från år 2004. För att studien ska 

uppfylla sitt syfte ämnar vi besvara följande forskningsfrågor: 

 

- Har affärsänglar professionaliserats i Sverige?  

- Om så är fallet, hur har affärsänglar i Sverige professionaliserats? 

 

Genom att undersöka dessa frågor gör denna studie ett nödvändigt bidrag till forskningen 

kring affärsänglar i Sverige, som i sin tur leder till en ökad förståelse kring en viktig aktör 

för Sveriges entreprenörskap och dess fortsatta utveckling. 

 

Vi ämnar, förutom ovanstående forskningsbidrag, även belysa och problematisera 

existerande professionaliseringsteori. Klassisk forskning inom området har i huvudsak 

fokuserat på professionalisering av traditionella yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, 

lärare och jurister, samtidigt som mer nutida forskning öppnar upp fältet för yrken såsom 

möbelförsäljare och säkerhetspersonal. Vår litteraturgenomgång indikerar dock att 

professionalisering sällan är undersökt bland löst anknutna individer som verkar ensamma 

eller i tillfälliga kontrakt med varandra, vilket är fallet bland affärsänglar. Således är 

studiens bidrag tvåfaldigt, genom att bidra till såväl forskningen kring affärsänglar som 

forskningen kring professionalisering. 

 

5. Tidigare forskning 

 

För att få en tydlig bild av fenomenet som är ämne för denna studie, professionalisering av 

affärsänglar, är det först viktigt att få en överblick av tidigare forskning inom området. Vi 

har valt att dela upp presentationen av tidigare forskning i två områden; professionalisering 

och professioner samt affärsänglar. Den första delen, kring professionalisering och 

professioner, presenteras genom en genomgång av fyra olika teoriströmningar som belyser 

hur det teoretiska fältet har utvecklats över åren. Forskningen om affärsänglar presenteras 

genom en sammanfattning av den mest framstående forskningen om affärsänglar i Sverige, 

där vi har valt att enbart presentera sådant som är relevant för att undersöka deras 

professionalisering. 

 



10 
 

5.1 Professionalisering och professioner 

I denna del av studien kommer vi redogöra för den mest framstående forskningen inom 

professionalisering och vad som definierar och karaktäriserar en profession. För att förstå 

hur affärsänglar har professionaliserats är det centralt att vi först och främst redogör för 

vad en profession är, och hur en grupp individer professionaliseras samt vad det kan bero 

på. Det är viktigt inte bara för att förankra studien vetenskapligt, utan även för att till vår 

bästa förmåga åsidosätta vår egen uppfattning av vad som utgör en profession. Vi vill 

poängtera att begreppen yrke och profession blandas i nedan presenterad forskning vilket 

grundas i att tidigare forskning inte är helt överens om hur dessa begrepp ska användas. 

 

Det bör även poängteras att det inte finns tidigare forskning som konkret utreder 

professionalisering av affärsänglar, varken i Sverige eller internationellt. Således behöver 

detta kapitel fokusera på professioner och professionalisering ur en bred definition, där 

andra yrken ibland figurerar för att exemplifiera den forskning som presenteras.  

 

Teorier kring professioner och deras professionalisering härstammar från det sociologiska 

forskningsfältet där professionen sätts i ett större sammanhang och dess relation till 

samhället ges stor vikt. Litteraturgenomgången nedan är presenterad genom tre primära 

delar, där den första presenterar fyra framstående teoriströmningar inom 

professionsforskningen. Dessa fyra strömningar motsäger delvis varandra, samtidigt som 

de har en del likheter. Vi kommer därför att redogöra för respektive strömning och i 

samband med det göra iakttagelser kring deras motsättningar såväl som likheter. 

Teoriströmningarna presenteras i kronologisk ordning efter när de uppstod, och 

litteraturgenomgången kan således även ses som en exposé över utvecklingen av 

professionsteori. Den andra delen av litteraturgenomgången presenterar teoriernas 

liknande argumentation kring exkludering som krav för professionalisering. Denna likhet 

lyfts fram i en egen del, istället för att tas upp löpande i presentationen av de fyra olika 

teoriströmningarna, då vi anser att den är så pass central att den förtjänar ett eget avsnitt. 

Slutligen kommer vi i den tredje delen att presentera studiens förhållande till existerande 

professionaliseringsteori, och hur fokuset på affärsänglar bidrar till en ny applicering av 

teorierna. 

 

5.1.1 Teoretiska huvudströmningar 

Den första strömningen tar en taxonomisk ansats, medan den andra tar en funktionalistiskt 

ansats, den tredje en neo-weberiansk ansats och den sista redogör för de mer nutida 

teoriströmningarna. Det kommer senare att redogöras för hur studien primärt tar en 

tolkande epistemologisk ansats, som därmed står i motsats mot den funktionella ansats 

som vi redovisar i forskningsgenomgången nedan. Vi anser det dock fortfarande relevant 
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att redogöra för tidigare forskning som har använt sig av en funktionalistisk ansats då den 

bidrar till ökad förståelse och skapar en mer nyanserad bild av forskningsläget.  

 

5.1.1.1 Taxonomisk ansats 

Den taxonomiska ansatsen är en av de tidigaste inom forskningen kring professioner (Saks, 

2010). I denna ansats ses professioner som skilda från yrkesgrupper genom unika 

intrinsiska karaktärsdrag, som vanliga yrkesgrupper inte har. Inom ramen för den 

taxonomiska ansatsen identifierar Wilensky (1964) tre professionaliseringsfaser som 

yrkesgrupper genomgår för att bli mer strukturerade och professionella. Det första steget 

mot professionalisering är att det utvecklas till ett arbete som utförs på heltid. Utifrån att 

det blivit ett heltidsarbete skapas sedan påtryckningar från yrkeskåren att det ska skapas 

utbildningsmöjligheter. Detta i sin tur leder till skapandet av akademiska utbildningar, att 

det tas fram ramverk med standarder och att vidare forskningsområden utvecklas. Det sista 

steget i professionaliseringsprocessen är att det grundas professionella organisationer för 

yrkesgruppen. Dessa organisationer diskuterar vad yrkesområdets uppgifter är och hur 

dessa ska genomföras med bättre kvalité. Enligt Wilensky (1964) finns det inom nyare och 

smalare yrkeskårer en tendens att starta nationella organisationer innan det har skapats en 

utbildning eller en teknisk bas som standardiseras, vilket då strider mot den trestegsprocess 

som tidigare presenterats. Vi vill dock poängtera att yrken som år 1964 klassificerades som 

nya givetvis inte kan klassas som det vid tidpunkten för denna studie, även fast samma 

logik eventuellt kan appliceras på yrken som nu är att klassa som nya. 

 

Wilensky (1964) argumenterar vidare för att det finns hinder till att 

professionaliseringsprocesser sker, exempelvis om yrkesutövarna inte har kontroll över det 

arbete som utförs då det istället finns en hierarkisk ordning där chefer styr över hur yrket 

skall utföras. Ett annat hinder till professionalisering är om arbetet som utförs är ett smalt 

område som alla kan lära sig, vilket leder till att det tappar sin exklusivitet (Wilensky, 

1964). 

 

5.1.1.2 Funktionalistisk ansats 

Den andra av dessa fyra strömningar tar en funktionalistisk ansats, och bygger således på 

forskning som är orienterad mot en funktionalistiskt epistemologisk forskningsmetod. 

Inom denna strömning anser Krejsler (2005) att det finns en tradition av att särskilja 

professioner mot semi-professioner där de sistnämnda inte kvalificerar sig som fullskaliga 

professioner.  

 

Enligt Krejsler (2005) målar ofta den funktionalistiska ansatsen upp en diskurs där 

professioner skapas utifrån de behov som samhället har, där varje profession uppfyller en 
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viktig funktion för att skapa ett sammanhängande samhälle. Detta kan likställas med den 

mänskliga kroppen, där huvud, hjärta, armar och ben måste samverka för att skapa en 

fungerande organism. Varje profession erbjuder således en tjänst, som alla samverkar i 

harmoni för att skapa ett fungerande samhälle (Krejsler, 2005). Enligt Krejsler (2005) 

rättfärdigar professioner sin relevans i samhället genom att utveckla och behålla socialt 

värde i ett samhälle som annars karaktäriseras av att traditionella värden förfaller. Detta 

skapar en bild av professioner som representerar det “goda”, i motsats mot marknaden som 

reglerar sig mot att optimera egen vinning (Krejsler, 2005). Krejsler (2005) drar således 

slutsatsen att professioner inte låter sin yrkesutövning påverkas av särintressen såsom egen 

vinning. Enligt Krejsler (2005) karaktäriseras, enligt den funktionalistiska ansatsen, en 

fullskalig profession genom följande: 

 

- Kunskapen och yrkesutövningen är baserad på systematiserad teori. 

- Professionens medlemmar ser sig själva som en del av en omfattande kultur med 

gemensamma normer, symboler och språk. 

- Professionen vägleds av en etisk kodex som reglerar relationen mellan 

yrkesutövarna och dess klienter. 

- De personerna som tillhör professionen besitter auktoritet baserad på att de vet 

mest om yrkesområdet. 

- Yrkesutövarna inom professionen har formell och informell kontroll över 

kunskapsutvecklingen inom sitt område och över utbildningen av framtida 

yrkesutövare. 

 

Utöver detta, karaktäriseras yrkesutövarna inom en fullskalig profession även av det faktum 

att de önskar genomföra sin yrkesutövning på bästa möjliga sätt, att de inte primärt är 

drivna av pengar, att de har en anknytning till sina kollegor som skapar en gemensam 

identitet genom formella och informella föreningar samt att de har en önskan om 

professionell självständighet (Krejsler, 2005).  

 

Genom beskrivningen ovan av en profession går det att, med en funktionalistisk ansats, 

klassificera yrken som professioner eller semi-professioner. Exempelvis lärare, som klassas 

som semiprofessioner, når inte statusen av en fullskalig profession då yrkesgruppen inte 

anses ha exklusiv tillgång till oumbärlig kunskap, och istället snarare ses som 

administratörer av generell kunskap (Krejsler, 2005). Samma sak kan sägas om 

förskollärare, socialarbetare, sjuksköterskor och flertalet andra yrken. Dessa så kallad 

semiprofessioner uppfyller alltså ett par av de ovan beskrivna karaktärsdragen, men inte 

samtliga, vilket ger de statusen semi-profession istället för fullskalig profession. 

 

5.1.1.3 Neo-weberiansk ansats 



13 
 

I motsats mot den funktionalistiska ansatsen ovan, som ser professioner och samhället i 

samklang med varandra, fokuserar den neo-weberianska ansatsen på olika professioners 

intressekonflikter och dess påverkan (Krejsler, 2005). 

 

Dessa intressekonflikter uppstår när olika yrkesgrupper kämpar om att höja statusen på sitt 

yrke genom exklusion som ger dem kontroll över deras yrkesområde (Krejsler, 2005). 

Professionaliseringsprocessen lägger vikt på att försöka få statligt stöd vilket ger exklusiva 

rättigheter att utöva sitt yrke, genom officiell utbildning eller auktorisering som behöver 

fullföljas innan en person tillhör professionen (Krejsler, 2005). Parkin (1979) menar att 

framförallt två former av exklusion är vanliga; kapital och kredibilitet. Utöver dessa lyfter 

Krejsler (2005) fram utbildning som ett sätt att effektivt exkludera personer från ett yrke. 

Då det finns begränsat med resurser i ett samhälle, menar Krejsler (2005) att denna 

exkluderingsprocess leder till att vissa yrken professionaliseras medan vissa inte göra det. 

Det är i denna kamp om professionalisering som intressekonflikter uppstår, då många 

yrkesgrupper kämpar om att exkludera personer till sin yrkesgrupp. 

 

Den neo-weberianska ansatsen kring professioner cirkulerar således kring en yrkesgrupps 

kamp om att ta kontroll över sin egen profession, och att skapa inträdesbarriärer till yrket 

via utbildningar och andra exkluderingsmekanismer. I denna kamp är det inte ovanligt för 

yrkesgrupper att försöka bättra på sin image, eller alliera sig med staten (Krejsler, 2005). 

Genom att göra det hoppas yrkesgruppen höja sin status och ta del av en större andel av 

belöningen, då färre personer kan klassificeras som tillhörande professionen (Krejsler, 

2005).  

 

Den neo-weberianska ansatsen är som mest applicerad på läkarprofessionen vilket, 

tillsammans med jurister, reflekterar dess status som de typiska professionerna som har 

har lyckats skapa starka exklusionsmekanismer (Saks, 2010).  

 

Mellan de olika ansatserna råder det inte konsensus kring professionalisering. Abbott 

(1988), med en neo-weberiansk ansats, ifrågasätter Wilenskys (1964) funktionalistiska 

idéer kring professionalisering. Speciellt kritiserar Abbott (1988) Wilenskys (1964) 

enkelspårighet i att varje yrke ska följa tre tydliga steg för att bli professionaliserat, och att 

Wilensky inte argumenterar varför dessa steg ska följas i en specifik ordning. Abbott (1988) 

presenterar istället fem antaganden, som visar en något mer dynamisk process som yrken 

genomgår för att bli mer strukturerade och professionaliserade. Det första antagandet 

bygger på att alla yrken utvecklas strukturellt och kulturellt mot en given form. Det andra 

antagandet är att professionaliseringsprocessen ser olika ut från yrke till yrke, och varje fall 

kan därför undersökas individuellt. Tredje antagandet säger att själva arbetet som yrket 

genomför inte är kärnan i en professionaliseringsprocess. Abbott (1988) lägger istället 
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större vikt på den sociala och kulturella aspekten vid olika yrken. Fjärde antagandet bygger 

på att yrken är homogena. Eventuella olikheter som uppstår inom yrkesgruppen baseras på 

osäkerhet under professionaliseringsprocessen. Det sista antagandet som Abbott (1988) 

presenterar är att professionaliseringsprocessen inte ändras över historien. Yrken förändras 

och utvecklas men professionaliseringsprocessen är den samma över tidens gång.  

 

5.1.1.4 Nutida teoriströmningar 

I detta avsnitt är fokus på de mer nutida teoriströmningarna. Vi väljer att presentera dessa 

tillsammans, snarare än separat, då det på ett tydligare sätt blottlägger den avsaknad av 

konsensus som råder inom den nutida forskningen. Det som primärt karaktäriserar den 

mer nutida professionsforskningen är dess lösa definition av termerna profession och 

professionalisering, då de är mer kopplade till diskursen kring vad en profession är i 

verkligheten (Saks, 2010). Således grundar sig denna ansats på en mer verklighetsbaserad 

syn, till skillnad mot de tidigare ansatserna som vi anser är mer teoretiska till sin natur. Det 

bör även tilläggas att vissa forskare argumenterar för att den neo-weberianska ansatsen och 

dess teorier även är relevant för de mer nutida teoriströmmarna (Saks, 2010).  

 

Scott (2008) pekar ut följande förändringar som har skett i synen på professioner och dess 

professionalisering: 

 

- Specialisering inom professioner. Genom en ökande kunskapsbas finns 

möjligheten för yrkesutövarna att specialisera sig inom ett smalt område inom det 

mer övergripande yrket. 

- Fragmenterade intressen inom professionen. Genom den ökade specialiseringen 

inom huvudprofessionen skapas motstridiga intressen då olika 

specialiseringsområden vill utveckla professionen åt olika håll 

- Tillväxt av yrkesmedlemmar utanför det direkta utövandet. I takt med att 

professionssystemet växer så jobbar en växande andel av medlemmarna inom 

professionen inte direkt med yrkesutövandet. Istället arbetar de med att 

koordinera, utveckla och kontrollera professionen och dess utövare. Exempelvis 

jobbar läkare i större utsträckning på universitet, försäkringsbolag, i en chefsroll, på 

läkemedelsföretag eller som konsulter istället för att jobba som läkare i det 

traditionella avseendet. 

 

Fournier (1999) hänvisar till en generalisering av professionalism, där såväl sekreterare och 

säkerhetspersonal som möbelförsäljare (bland många) erbjuder professionella tjänster och 

därmed kan klassas som en profession. I detta argument finner vi en tydlig motsättning mot 

de tidigare ansatserna som tydligare skiljer på professioner och andra yrkesgrupper vilket vi 

illustrerar med ett exempel kring möbelförsäljare. Yrkesgruppen möbelförsäljare hade 
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troligen inte klassats som en profession enligt den funktionalistiska ansatsen då de 

exempelvis inte har formell och informell kontroll över kunskapsutvecklingen inom 

området och deras yrkesutövning är inte baserad på systematiserad teori. Enligt den mer 

nutida professionsteorin anses dock en möbelförsäljare vara en profession då de erbjuder 

professionella tjänster (Fournier, 1999). Crompton (1990) argumenterar även han för en 

uppluckring av begreppet profession, då han anser att det inte längre är relevant att skilja 

på professioner och yrkesgrupper utan både bör istället ses som sociala grupper som delar 

karaktärsdrag i sitt yrkesutövande. 

 

Cleary (2011) presenterar i sin tur en syn på professionalisering där de tre centrala delarna i 

en professionalisering är utbildning och träning, status och värde samt professionella 

institutioner. Detta resonemang påminner om Wilenskys (1964) taxonomiska ansats men 

adderar status och värde, samtidigt som det utesluter det faktum att yrket ska utföras på 

heltidsbasis och måste följa en specifik ordning. Utbildning och träning är precis som 

Wilensky (1964) menar en central del i professionaliseringsprocessen, och bidrar till att 

göra ett yrke legitimt och därmed svårt att ifrågasätta (Cleary, 2011). Med status och värde 

menar Cleary (2011) att ett yrkes förmåga att generera inkomst, samtidigt som det ger en 

viss status, ofta är ett mål för professionaliseringen av ett yrke. Dock anser Cleary (2011) att 

en ännu viktigare del för professionaliseringen är hur yrket uppfattas och det värde som 

skapas, snarare än den rent monetära ersättningen. Den sista centrala delen i 

professionaliseringsprocessen som Cleary (2011) nämner är professionella institutioner. 

Detta påminner om hur Wilensky (1964) anser att professionella organisationer är viktiga 

för professionaliseringsprocessen, men Cleary (2011) anser även att dessa institutioner 

ämnar vara en nytta för samhället i stort och inte bara en hjälp för dess medlemmar som 

Wilensky (1964) menar. 

 

5.1.2 Professionalisering genom exklusion  

Även fast den taxonomiska, funktionalistiska, neo-weberianska och nutida ansatsen påvisar 

en del grundläggande skillnader i synen på professioner och professionalisering så tycker vi 

oss skönja en central likhet i deras syn på professionalisering genom exkludering. 

 

En genomgående röd argumentationstråd som Wilensky (1964), Cleary (2011), Krejsler 

(2005) och Abbott (1988) väver är att om det ska ske en professionalisering krävs 

exkludering genom inträdesbarriärer till professionen. Krejslers (2005) funktionella och 

neo-weberianska ansatser samt Wilenskys (1964) taxonomiska ansats och Clearys (2011) 

nutida teorier tar alla upp utbildningsmöjligheter som en del i professionaliseringen. Det 

skapar exkludering i form av ett kunskapsmonopol för professionen, vilket ger möjlighet att 

bygga en struktur och skapa professionella koder. Vikten av att ha en exkluderingsfaktor så 

som utbildningsmöjligheter förstärks av att Wilensky (1964) menar på att en barriär för 
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professionalisering är att om alla kan lära sig professionen, så förlorar professionen sin 

legitimitet och exklusivitet. Abbott (1988) å sin sida tar inte upp utbildningsmöjligheter per 

se som en exkluderingsfaktor, utan anser att varje fall bör utvärderas individuellt. En 

genomgående faktor för alla yrkens professionaliseringsprocesser anser dock Abbott (1988) 

vara de sociala och kulturella aspekterna då dessa skapar en gemensam norm för utövarna 

och därmed en exkludering för utomstående. 

 

5.1.3 Studiens relation till professionaliseringsteori 

Den presenterade litteraturgenomgången visar att en klar majoritet av forskningen kring 

professioner och professionalisering fokuserar på vad vi valt att kalla för traditionella yrken. 

Med traditionella yrken menar vi i detta fall framförallt yrken såsom läkare, sjuksköterskor, 

lärare, psykologer, präster och jurister. Detta belyser även Saks (2010) som menar på att 

den neo-weberianska ansatsens teorier kring professionalisering mestadels har tillämpats 

på läkare och jurister. Även den funktionalistiska och den taxonomiska ansatsen är så pass 

avgränsande i sin definition av en profession att teorierna enbart kan klassificeras på 

traditionella yrken. Det bör poängteras att termen traditionella yrken inte finner någon 

konsensus i tidigare forskning kring dess utformning och vilka yrken som klassas in i 

gruppen. Vi använder termen för att på ett tydligt sätt förmedla vilken typ av yrken vi 

menar när vi belyser det faktum att äldre professionaliseringsteori är baserad på vissa typer 

av yrken.  

 

Den mer nutida teoriströmningen öppnar däremot upp professionaliseringsfältet för att 

appliceras på andra, mindre traditionella yrken, såsom möbelförsäljare. Fournier (1999) 

resonerar att så länge yrkesgruppen levererar en professionell tjänst kan det klassas som en 

profession. Även Cleary (2011) luckrar upp begreppet ytterligare genom att mena på att 

termen profession kan användas för att beskriva betald anställning, och är således 

applicerbar på de flesta jobb. Vi kan vidare konstatera att forskningen om 

professionalisering rör sig mot att undersöka nya yrken såsom finansarbetare, genom 

Lounsbury (2002), och även mot sportutövare genom studier om professionaliseringen av 

det schweiziska sportförbundet (Ruoranen, Klenk, Lang, Schlesinger, Clausen, Giauque, 

Bayle och Nagel, 2016) och professionaliseringen av kinesiska idrottare (Xiao-bo, 2008). 

 

Denna studie ämnar däremot ta professionaliseringsforskningen ytterligare ett steg längre 

jämfört med presenterad forskning genom att applicera dess teorier på affärsänglar, som 

till stor del består av individer som verkar ensamma eller i tillfälliga kontrakt med 

varandra. Även om det finns vissa likheter mot yrkesutövarna inom sport, som presenteras 

ovan, anser vi att den ekonomiska arenan som affärsänglar befinner sig i, jämfört med 

idrottsutövare, gör kontexten annorlunda nog för att klassificeras som en ny infallsvinkel. 

Vi ser detta som en naturlig utveckling då teorierna, som beskrivet i genomgången ovan, 
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steg för steg har öppnat upp sig för icke-traditionella yrken såsom möbelförsäljare och 

sportutövare. Genom att ta den teoretiska ansats som professionalisering utgör och 

applicera den på en yrkesgrupp vars karaktärsdrag tydligt skiljer sig från tidigare 

undersökta yrkesgrupper ämnar vi bidra till att utveckla den nutida teoriströmningen och 

ta den ett steg närmare konsensus. 

 

5.2 Affärsänglar 

Forskning kring affärsänglar har pågått i ungefär tre årtionden, och förståelsen för 

fenomenet har gradvis ökat i takt med att forskningen fortskridit (Avdeitchikova och 

Landström, 2016). Däremot spretar kunskapen åt olika håll med en avsaknad av konsensus 

kring grundläggande frågor såsom hur många affärsänglar som faktiskt är aktiva 

(Avdeitchikova och Landström, 2016).  

 

I detta kapitel ämnar vi redogöra för den mest tongivande forskningen inom området, med 

en större vikt lagd på svensk forskning jämfört med internationell. Fördelningen baseras på 

studiens syfte, som är att undersöka professionaliseringen av affärsänglar i Sverige, och inte 

internationellt. Affärsänglar verkar ofta lokalt (Avdeitchikova och Landström, 2016) varpå 

empiriska resultat från andra länder än Sverige inte nödvändigtvis är relevanta ur denna 

studies perspektiv.  

 

Det bör även poängteras att vi har genomfört en omfattande genomgång av nuvarande 

forskning och kunskap inom området, men kommer uteslutande att presentera det som bär 

relevans för studien, vilket är professionalisering av affärsänglar i Sverige. Således 

presenteras inte forskning som inte kan kopplas ihop med professionalisering av 

affärsänglar i Sverige. Även fast kopplingen till professionalisering inte alltid är tydlig vid 

en första anblick, anser vi att exempelvis kunskap om affärsänglars investeringsfrekvens 

kan ge en indikation på professionalisering när det kopplas ihop med studiens empiri.  

 

5.2.1 Affärsänglar och institutionellt riskkapital 

Vi anser det relevant att tydliggöra vad vi menar med en affärsängel, och hur de förhåller 

sig till andra aktörer på marknaden för riskkapital. Som tidigare nämnt är en affärsängel en 

privatperson som investerar sitt eget kapital i företag som ofta är nystartade, och utöver 

kapital även tillför kontakter, kompetens och kunskap om att driva företag (Laufer m.fl., 

2013). På marknaden för riskkapital verkar även så kallade institutionella riskkapitalister. 

Nedan följer en jämförelse mellan affärsänglar och dessa institutionella riskkapitalister 

(Avdeitchikova, Landström och Månsson, 2008). 

 

Institutionellt riskkapital agerar således som mellanhänder mellan finansiella institutioner 
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som bidrar med kapital, såsom storföretag, pensionsförvaltare, banker och 

försäkringsföretag, och företag som det institutionella riskkapitalet investerar i (Lumme, 

Mason och Suomi, 1998). Vi kommer i denna studie att använda oss av begreppen 

traditionellt riskkapital, traditionella riskkapitalföretag och riskkapitalföretag. Vid 

användande av de begreppen syftar vi på ovan teoretiska definition av institutionellt 

riskkapital som framgår av figur 2. 

Figur 2. Affärsänglar och institutionellt riskkapital 

 

Det framgår tydligt av tidigare forskning att affärsänglar är en heterogen grupp individer, 

och är svåra att få en överblicksbild över (Avdeitchikova och Landström, 2016). Försök att 

skapa kategorier av affärsänglar baserat på deras karaktärsdrag har däremot gjorts. 

Tidigare beskrev vi Avdeitchikovas (2008) fyra grupper av affärsänglar: mikroinvesterare, 

kunskapsorienterade, kapitalorienterade och klassiska affärsänglar. Även Sørheim och 

Landström (2001) delar in affärsänglar i fyra kategorier: 

 

- Lottoinvesterare: Karaktäriseras av låg kompetens och av det faktum att de 

sällan har erfarenhet som entreprenör eller av nystartade företag. De tar ofta en 

passiv roll i de företag de investerar i och är sporadiska i sin investeringsfrekvens. 

- Traders: Även denna grupp affärsänglar kännetecknas av en generellt sett 

begränsad erfarenhet av entreprenöriella företag. De tar däremot, till skillnad mot 

lottoinvesterare, ofta en aktiv roll i de företag de investerar i. 

- Kompetenta investerare: Präglas av att de ofta har gedigen erfarenhet av att 

antingen driva företag eller verka i och kring entreprenörsdrivna företag. De har 

däremot ofta en låg investeringsfrekvens som affärsänglar. 

- Affärsänglar: Engagerar sig ofta aktivt i de företag de investerar i, har en hög 

investeringsfrekvens och tidigare erfarenhet som entreprenör eller av 

entreprenörsdrivna företag. 

 

5.2.2 Storlek och frekvens på investeringar 

Månsson och Landström (2006) har undersökt hur ofta svenska affärsänglar investerar, 
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och i snitt hur stora investeringar som görs. De menar att affärsänglar investerade i fler 

bolag 2004 än 1992, men att det investerade beloppet i genomsnitt var lägre 2004 än 1992. 

Minskningen i storleken på investeringar berodde till stor del på att affärsänglarna ville 

minska risken genom att investera mindre per investeringsrunda, men i fler bolag. Deras 

resultat visar vidare att den genomsnittliga affärsängeln investerar 5,6 gånger under en 

femårsperiod, det vill säga drygt en gång per år. Avdeitchikova (2008) visar å andra sidan 

på en helt annan investeringsfrekvens, då hennes studie kom fram till att affärsänglar i 

Sverige investerar var tredje till var fjärde år i genomsnitt. Det kan således konstateras att 

det inte råder konsensus i forskningsområdet kring hur aktiva affärsänglar i Sverige faktiskt 

är. Avdeitchikova och Landström (2016) belyser detta då de menar att affärsänglars 

aktivitet fluktuerar kraftigt från år till år beroende på ändringar i marknadslikviditet, 

uppfattning om marknadsutveckling och tillgången till andra kapitalkällor. 

 

I genomsnitt investerade en svensk affärsängel 15,3 miljoner kronor över en period om fem 

år, medan medianen var 2,7 miljoner kronor (Månsson och Landström, 2006). Den stora 

diskrepansen mellan genomsnittet och medianen beror på den stora spridningen i storleken 

på investeringen, då 10% av affärsänglarna investerade mer än 36 miljoner kronor och 66% 

av affärsänglarna investerade mindre än 4,5 miljoner kronor (Månsson och Landström, 

2006). Således förefaller det finnas ett brett spann i affärsänglarnas investeringsfrekvens 

och investeringsstorlek, med en minoritet av individer som investerar stora belopp och en 

majoritet som investerar mindre belopp. Det bör dock återigen poängteras att det finns 

svårigheter i att kartlägga affärsänglars aktivitet. Avdeitchikova och Landström (2016) 

lyfter fram tre faktorer som gör det svårt att få en överblicksbild över affärsänglars 

omfattning och aktivitet. För det första är det svårt att få tillgång till data, då det i de flesta 

länder inte finns officiella register över affärsänglar. För det andra har forskare använt sig 

av olika definitioner, vilket gör det svårt att aggregera forskningsrapporter till en 

sammanställd bild. Slutligen så sätts sällan resultatet av forskningen i en större kontext 

som inkluderar kapitalmarknaden på en nationell nivå.  

 

5.2.3 Syndikering av affärsänglar 

Enligt Laufer m.fl. (2013) investerar affärsänglar ofta i så kallade syndikat. Detta innebär 

att flera affärsänglar går ihop för att saminvestera i företag vilket kan vara ett sätt för 

entreprenören att få tillgång till mer kapital, då flera affärsänglar naturligt är 

kapitalstarkare än en enskild. Även Månsson och Landström (2006) har gjort denna 

observation då de menar att 77 % av affärsänglarnas investeringar görs tillsammans med 

andra affärsänglar. Syndikering är även ett sätt för affärsänglar att sprida risken i sina 

investeringar (Laufer m.fl., 2013).  

 

Mason och Harrison (1997) menar att syndikeringen ofta sker genom affärsängelnätverk 
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som ämnar att synliggöra annars osynliga affärsänglar och underlätta kommunikationen 

mellan affärsänglar och entreprenörer. Nätverkens syfte är ofta att möjliggöra för 

entreprenörer att komma i kontakt med affärsänglar, och vice versa. Vidare tenderar 

syndikeringar och affärsängelnätverk leda till att investeringarna sker mer strukturerat än 

när affärsänglar agerar ensamma, då relationen mellan affärsänglar och entreprenörer är 

tydligare stipulerad genom kontrakt (May och Simmons 2001 se Kelly och Hay, 2003).  

 

Mason och Harrisson (1999) anser att även om syndikering och nätverk underlättar 

affärsänglarnas arbete, finns det övergripande problem för deras verksamhet. Dels är det 

ofta svårt för affärsänglar att hitta bra investeringsmöjligheter, dels finns det potential för 

många fler individer att engagera sig som affärsänglar. Vidare är marknaden för informellt 

riskkapital ofta dåligt organiserad och fragmenterad (Mason, Colin och Harrisson, 1999). 

 

På senare år har organisationer och nätverk för affärsänglar skapats i Sverige, som på ett 

professionellt sätt skapar struktur för syndikering. Några exempel på dessa är Stockholm 

Innovation and Growth (STING) och Stockholm Affärsänglar (STOAF). STING är en 

företagsinkubator som varje år antar ett antal företag för att hjälpa de utveckla sin 

verksamhet och skapa tillväxt. I samband med att ett företag blir antaget till STING ges de 

automatiskt en investering om 300 000 kronor från fonden Propell Capital. Denna fond är 

skapad av ett 30-tal affärsänglar som tillsammans har gått ihop för att på ett strukturerat 

sätt investera i nystartade företag, där företagen inte enbart erbjuds kapital utan även 

rådgivning och stöd (STING, 2017). STOAF startades 2008 och är ett investeringsföretag 

bestående av ett organiserat syndikat om cirka 50 affärsänglar i Stockholm med omnejd 

som tillsammans letar efter, och investerar i, nystartade företag (STOAF, 2017a).  

 

Affärsängelnätverk och syndikat kan även arbeta för att driva en standardisering av 

affärsänglarnas arbete. Exempelvis European Business Angel Network (EBAN) samlar 150 

affärsängelnätverk från 50 länder i Europa och har som målsättning att bland annat skapa 

standarder för arbetssätt och certifikat samt genomföra utbildningar (European Business 

Angel Network, 2017). Genom att ansöka om medlemskap, och betala en årsavgift om 

1500–2500 euro har affärsänglar möjlighet att bli medlem i EBAN och vara med och 

påverka utvecklingen av organisationen (European Business Angel Network, 2017). EBAN 

kontrollerar således vilka som får tillträde till nätverket och därmed ges möjlighet att 

påverka. Ett annat exempel på syndikatens arbete för standardisering är STOAF:s 

certifiering för affärsänglar, där en affärsängel som är medlem i STOAF måste genomgå en 

utbildning och certifieras för att få delta i syndikatets arbete (STOAF, 2017b). 

 

Utöver ovan nämnda organisationer för affärsänglar har det även skapats ett antal 

stödsystem i Sverige som fungerar som digitala mötesplatser där affärsänglar och 



21 
 

entreprenörer kan mötas på ett strukturerat sätt. Exempel på dessa inkluderar Together, 

Scandinavian Investment Network och Nordic Tech list. De två förstnämnda ämnar till att 

underlätta mötet mellan affärsänglar och entreprenörer (Together, 2017; Scandinavian 

Investment Network, 2017) medan den sistnämnda har skapat en databas av bland annat 

affärsänglar, entreprenörer och de investeringar som görs i startup-bolag inom 

teknologisektorn (Nordic Tech List, 2017).  

 

6. Metod 

 

I följande kapitel presenteras studiens metod för insamlande, och bearbetning av, 

empiriska data. Majoriteten av studiens empiriska data baseras på intervjuer med 12 

respondenter som är kompletterad av empiriska data insamlad via dokument och 

deltagande observationer. Vidare presenteras såväl epistemologiskt synsätt som hur teori 

byggs genom iterativ analys av empiriska data. Studien är en historisk induktiv studie som 

är inspirerad av grundad teori, vilket motiven för redogörs i nedanstående metodavsnitt. 

 

6.1 Induktiv teoribyggande ansats 

Denna studie ämnar ge ett bidrag till ett hittills outforskat område. Forskning har tidigare 

genomförts om såväl professionalisering och professioner som affärsänglar, men det finns 

en avsaknad av forskning som kombinerar dessa två områden. För att på bästa sätt 

undersöka studiens frågeställningar har vi valt att genomföra en induktiv undersökning. 

Målet är att induktivt bygga en teoretisk modell för professionalisering, med affärsänglar 

som kontext. Detta sker genom en iterativ process där insamlad empiri i kombination med 

sekundärdata ligger till grund för den teoretiska modellen som skapas. Insamlande av 

empiri för att bygga en teori är den centrala aspekten i så kallad grundad teori. Studiens 

metodval hämtar delvis inspiration från koncepten kring grundad teori, utan att följa dess 

ramverk till punkt och pricka. Istället använder vi oss av de idéer från grundad teori som 

passar studiens syfte, vilket klargörs senare i detta avsnitt. Valet av metod är således en 

induktiv teoribyggande ansats, med inspiration av grundad teori. Det innebär att studiens 

metod inte till punkt och pricka följer ett tydligt och välförankrat ramverk, utan tar idéer 

och inspiration från diverse metodansatser vilka anpassas för studiens kontext. 

 

 

Olika varianter på teoribyggande har utvecklats, där Eisenhardt (1989) presenterar 

skapandet av teori utifrån att läsa in sig på olika fall. Precis som denna studie bygger dessa 

fall ofta på sekundärdata samt primärdata. Dock kan vi inte kalla denna studie ett fall, eller 

ens en multipel fallstudie, i och med att det är flertalet aktörers syn på affärsänglar som är 

relevant för studien. 



22 
 

 

Det finns flera anledningar till varför en induktiv teoribyggande ansats och grundad teori är 

lämplig, varav den mest framstående är att studien undersöker ett fenomen i ett socialt 

sammanhang där en deduktiv strategi och positivistisk kunskapsteori inte passar. Detta 

eftersom det inte finns någon tidigare teori som är applicerbar för att svara på studiens 

frågeställningar, samt att det är svårt att utifrån ett positivistiskt synsätt svara på hur 

professionaliseringen av affärsänglar har skett.  

 

Gustavsson (2004) presenterar flera sammanhang där användandet av grundad teori är 

lämplig, och fenomen som saknar teoribildning är ett av dessa fall. Som tidigare beskrivit 

finns det varken forskning eller teoribildning kring professionalisering av affärsänglar 

varpå vi anser att iterativt bygga en teoretisk modell, med inspiration från grundad teori, är 

det lämpligaste valet. Ytterligare ett sammanhang som Gustavsson (2004) beskriver som 

relevant för användandet av grundad teori är när existerande teorier behöver göras mer 

relevanta. Den tidigare forskning kring professionalisering som presenterats i denna studie 

har alla utgått från andra yrkesgrupper än affärsänglar. Det finns självklart delar av de 

tidigare presenterade teorierna som är applicerbara, men i sin helhet kan de inte på ett 

kvalificerat sätt besvara studiens frågeställningar. Den empirinära ansatsen ger även ett 

bidrag till ett större perspektiv om hur professionalisering sker, vilket Gustavsson (2004) 

menar är ytterligare ett lämpligt sammanhang för en metodik som är inspirerad av grundad 

teori. Affärsänglar är bara ett av många tusen yrken, men i och med att affärsänglar skiljer 

sig på många plan från övriga yrken, kan denna studie komma att vara ett bidrag till hur en 

icke-traditionell yrkesgrupp eventuellt har professionaliserats vilket därmed ökar 

förståelsen kring professionalisering.  Ovanstående användningsområden för grundad teori 

ligger till grund för vårt val att hämta inspiration från grundad teori, även fast studien inte 

fullt ut följer dess ramverk. 

 

Det finns även ytterligare anledningar till att bygga en teoretisk modell för att på ett 

lämpligt sätt besvara studiens frågeställningar. Gioia, Corley och Hamilton (2013) 

argumenterar för en induktiv teoribyggande ansats genom att påpeka att om gamla teorier 

fortsätter användas, riskerar man endast finslipa på koncept som inte förklarar 

verkligheten på ett korrekt sätt, istället för att använda sig av nya ansatser som leder till ett 

bättre resultat. Eisenhardt (1989) instämmer att byggandet av egen teori är som mest 

användbart när gamla teorier är utdaterade eller ett helt nytt forskningsområde ska 

undersökas, vilket passar väl in i denna studie.  

 

Gioia, Corley och Hamilton (2013) menar dock att det finns kritik mot induktivt 

teoribyggande ansats som grundas i att det begränsade urvalet innebär låg 

generaliserbarhet. De bemöter denna kritik genom det faktum att det går att generalisera 
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från mindre urval, om teorin som arbetas fram har kopplingar till tidigare forskning eller 

andra områden, vilket i studiens fall är teoribildningen kring professionalisering och 

affärsänglar. Därmed anser vi att den induktivt teoribyggande ansatsen är högst lämplig för 

studien och dess genomförande. 

 

6.1.1 Förförståelse 

Denna studie antar som tidigare nämnt en induktiv undersökningsmetod, med inspiration 

från grundad teori. En viktig del enligt Gustavsson (2004) för en grundad teori är att, till 

skillnad från de flesta andra metoder, hålla sig så distanserad från tidigare forskning som 

möjligt, och att eventuella teorier och tidigare forskning skall presenteras i slutet. Det som 

eftersträvas är att forskaren ska vara ett “oskrivet blad” och därmed vara opåverkad av 

tidigare erfarenheter och kunskap kring fenomenet. Det resonemanget går i rak motsats 

mot vårt val att presentera tidigare forskning om affärsänglar och professionalisering samt 

professioner innan studiens empiriska data. Detta är dock ett medvetet beslut då vi anser 

det viktigt att ge en kontext till fenomenet samt att det är en tongivande förklaring till 

varför en induktiv studie är att föredra, i och med de motsägelser som finns kring de 

tidigare presenterade professionaliseringsteorier. Enligt Eisenhardt (1989) är det dessutom 

en fördel att ha en förförståelse kring de olika strömningarna inom området, 

professionalisering och affärsänglar i vårt fall. Ytterligare en fördel med att presentera 

motstridande teorier är att det kan skapa en djupare förståelse för ämnet samt en skarpare 

teoretisk modell av den induktivt framtagna empirin (Eisenhardt, 1989). Om tidigare 

forskning innefattar liknande delar som vår egenbyggda teoretiska modell, skapar det en 

validitet som visar på en större generaliserbarhet (Eisenhardt, 1989).  

 

Det bör dock poängteras att om resultatet av vår egenbyggda teoretiska modell säger emot 

tidigare forskning, och den forskningen inte nämns i studien, kan detta tolkas som att vi 

medvetet inte nämner den motstridande gamla teorin och därmed minskar trovärdigheten 

av vår upptäckt (jfr. Eisenhardt, 1989). Vi motverkar däremot detta genom att klart och 

tydligt presentera de mest framstående teorierna inom professionalisering och den mest 

framstående forskningen inom affärsänglar, utan att vara partisk baserad på den empiriska 

data som samlas in. 

 

6.1.2 Teoretiskt lyhördhet 

Till skillnad från en deduktiv ansats, där teorin blir verktyget, sätter vi oss själva i centrum 

genom en induktiv ansats och blir därmed instrumentet som ska tolka verkligheten. Således 

används en tolkande epistemologisk ansats. Gustavsson (2004) anser att tre egenskaper är 

av vikt för att förmå presentera en teoretisk modell av hög kvalité. En av dessa är 

hanteringen av ens förförståelse som nämns i föregående avsnitt, vilket innebär att det är 
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viktigt att alltid vara kritisk i sin syn på verkligheten. Den andra egenskapen är den egna 

analytiska förmågan. Eftersom processen att iterativt skapa en teoretisk modell bygger på 

att utifrån empiri skapa teori, är det av stor vikt att vi kan hitta återkommande ämnen och 

mönster genom korrekt konceptualiserad kodning, vilket presenteras mer ingående i 

kommande avsnitt. Den tredje egenskapen som Gustavsson (2004) anses behövas är 

tålamod och förmågan att hantera kaos. Den empiriska insamlingen genererade mycket 

data att gå igenom och eftersom vi står i centrum gäller det att vara kategorisk och 

noggrann, men ändå bevara en övergripande blick för att hitta en röd tråd som binder ihop 

den empiriska datan till något konkret, sammanhängande och generaliserbart. 

 

6.1.3 Bearbetning av empiriska data 

För att undersöka den verklighet som respondenterna upplever är det av största vikt att inte 

tvinga på våra uppfattningar eller vinkla empirin så att den passar våra frågeställningar. 

För att hitta mönster i empirin kodas den data som samlas in (Gustavsson, 2004). Kodning 

innebär inte att vi letar efter ord som återkommer bland respondenterna, utan snarare att 

vi letar efter en djupare förståelse och mönster i det som sägs. Detta ställer krav på vår 

analytiska förmåga att se bortom själva orden, och förstå vad respondenterna egentligen 

upplevt.  

 

Tillvägagångssättet för att koda empiriska data i en induktiv studie kan delas in i tre steg 

(Gustavsson, 2004).  

 

1) Det första steget består av att hantera en stor mängd data, där all empiri som är 

intressant bildar kategorier, teman och datapunkter. Detta innebär att den 

empiriska datan förändras till att bli kategoriserad data (Gustavsson, 2004). Denna 

kategoriserade data kan enligt Gioia, Corley och Hamilton (2013) resultera i mellan 

50–100 olika kategorier, vilket vid en första anblick kan upplevas som kaotisk. 

Detta är dock något vi förväntade oss, och man ska inte vara rädd för att gå vilse för 

det är endast då man kan hitta rätt (Gioia, Corley och Hamilton, 2013).  

2) Det är under det andra steget den ursprungligt upplevda kaotiska kategoriseringen 

börjar bli mer hanterbar. Genom att finna mönster mellan kategorier skapas mer 

övergripande teman för en enklare överblick (Gustavsson, 2004).  

3) För att uppnå tydlighet och skärpa analyseras de uppkomna temana en tredje gång, 

vilket resulterar i en handfull hanterbara dimensioner (Gioia, Corley och Hamilton, 

2013). Det är först då som det ursprungliga kaoset från en diversifierad grupp 

respondenters upplevelser har bearbetats till hanterbara och distinkta empiriska 

data. De olika kategorierna kodas och vävs ihop till ett sammanhängande mönster 

som resulterar i att en teori kan skapas som på ett tillfredsställande har möjlighet 

att svara på studiens frågeställningar (Gustavsson, 2004).  
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Eisenhardt (1989) presenterar ett antal tillvägagångssätt för att finna underliggande 

mönster i datan, varav ett tillvägagångssätt är att undersöka datan per källa. Detta innebär 

att vi letar efter mönster i den empiriska datan från varje individuellt intervjuobjekt, 

samtidigt som vi också bryter ned sekundärdatan för sig. Om en idé eller mönster visar sig i 

såväl den empiriska datan som sekundärdatan blir resultatet en mer validerad teoretisk 

modell.  

 

Det bör även poängteras att arbetet med att koda studiens empiriska data har skett genom 

en iterativ process. Enligt Gustavsson (2004) är det att föredra då intrycken från respektive 

intervju kan glömmas bort om de inte antecknas direkt efter intervjutillfället. Vidare är det 

viktigt då den grundade teorin förutsätter att vi iterativt bygger teori, vilket i sin tur innebär 

att empirin måste bearbetas och analyseras löpande. I praktiken skedde denna iterativa 

process genom att intervjuerna var uppdelade i två block, med ett par veckor emellan 

respektive block. Som tidigare beskrivit sker viss analys och antecknande av intryck direkt 

efter varje intervju, men ett större analysarbete skedde mellan de två blocken där möjlighet 

till större förändringar i intervjufrågor och respondenturval gavs. Baserat på analysen av 

den empiri som framkom under det första blocket intervjuer anpassades såldes 

empiriinsamlingen till det andra blocket, för att möjliggöra och underlätta byggandet av 

teori. 

 

För att öka transparensen kring en induktiv teoribyggande ansats vill vi påpeka att det inte 

finns ett ramverk som måste följas. Både Gustavsson (2004) och Gioia, Corley och 

Hamilton (2013) anser att man i en iterativ ansats måste anpassa sig efter empirin och 

respondenternas svar, snarare än att följa tydliga ramar. En iterativ process bör istället vara 

flexibel och innovativ, vilket studiens empiriska insamling ämnat vara.  

 

6.1.4 Teoretisk mättnad 

Eftersom studiens empiriska insamling sker iterativt, där empiri och teoribyggande pågår 

simultant, är teoretisk mättnad ett viktigt begrepp att vara medveten om. Teoretisk 

mättnad sker när analysen och kodningsarbetet inom en kategori ger samma indikationer 

från flera respondenter, vilket innebär att den kategorin är mättad (Gustavsson, 2004). Ett 

tillvägagångssätt för att uppnå detta är att använda sig av explorativa frågor i början av 

empiriinsamlingen, där vi utifrån respondenternas svar orienterar oss i ämnet. Desto mer 

data och mönster som identifieras desto mindre explorativ och mer fokuserad kan 

empiriinsamlingen vara, i takt med att den iterativa processen blottlägger vilken 

information som är av intresse. Allt eftersom empiri analyseras och teoretisk mättnad kring 

de mer grundläggande ämnena nås, kan fortsatt empiriinsamling fokusera på det som anses 

viktigt baserat på tidigare insamlad och analyserad empiri. 
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Vi behöver även vara medvetna om att de olika respondentgrupperna verkar inom olika 

yrken, så även om vi skulle få indikationer från en respondentgrupp på att en kategori 

förefaller vara mättad behöver kategorin ytterligare testas mot andra grupper för att 

undersöka om eventuella nya kategorier växer fram (Gustavsson, 2004). Gioia, Corley och 

Hamilton (2013) menar också på att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och inte 

köpa allt som respondenten säger rakt av. Att arbeta tills vi nått teoretisk mättnad gav oss 

därmed också en kvalitetskontroll på respondenternas svar genom att det testas mot andra 

respondenter.  

 

6.2 Urval 

Vårt urval av respondenter baserar sig på ett strategiskt urval av respondenter från olika 

respondentgrupper som är teoretiskt identifierade från professionaliseringsteori och 

forskning om affärsänglar. En teoretisk urvalsmetod ämnar uppnå ett urval som 

representerar viktiga teoretiska konstruktioner inom det fenomen som undersöks (Suri, 

2011). Genom att göra detta teoretiska urval får vi dessutom en tydligare koppling till 

arbetssättet inom induktivt teoribyggande (Bryman, 2001). Suri (2011) menar vidare på att 

ett teoretiskt urval, sett ur perspektivet från ett induktivt teoribyggande, ger möjligheten att 

genomföra urval baserat på de koncept som framkommer under datainsamlingen. Således 

skapar denna urvalsmetod förutsättningar för att dels göra urval baserat på 

professionaliseringsteori och forskning om affärsänglar, men även baserat på de mönster 

och koncept som framkommer i takt med att empiri samlas in, bearbetas och analyseras. 

Den iterativt teoribyggande ansatsen gör det även viktigt för oss att undvika slumpmässigt 

urval eller bekvämlighetsurval, då det inte lämpar sig väl för detta val av metod. (Pratt, 

2009). 

 

Studiens teoretiska urval syftar även till att generera teori i takt med att det framkommer 

mönster under intervjuernas gång. Vi har genererat teori samtidigt som vi samlat in, kodat 

och analyserat empiriska data. Utifrån den data och teori som då genererats har vi bestämt 

vilken information som bör samlas in därnäst, och var den kan tänkas finnas. Således blev 

jobbet med att sammanställa empiriska data och teorier utifrån den en kontinuerlig 

process, något som är typiskt för teoretiskt urval (Bryman, 2001).  

 

De intressenter som identifierats som intressanta genom professionaliseringsteori och 

forskning om affärsänglar är journalister, representanter för inkubatorer och 

affärsängelnätverk, serieentreprenörer, forskare och givetvis affärsänglarna själva. Inom 

varje respondentgrupp har vi valt att genomföra två till fyra intervjuer av mestadels erfarna 

personer som kan belysa deras syn på utvecklingen av affärsänglar i Sverige över en längre 

tidsperiod. Respondenterna är såväl män som kvinnor från olika branscher och bosatta på 
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olika orter i Sverige. Det bör poängteras att en klar majoritet av respondenterna är män, 

med enbart en kvinnlig respondent. Detta speglar dock någorlunda målgruppen som är 

ämnet för undersökningen, då enbart 19 % av affärsänglarna i Sverige är kvinnor 

(Avdeitchikova, 2008). Även om detta enbart är en datakälla, som dessutom är relativt 

åldrad och påverkas av svårigheter i att undersöka affärsänglarnas karaktärsdrag (jfr. 

Avdeitchikova och Landström, 2016), så befäster vi även männens dominans i den 

empiriska data som presenteras senare i studien. Således anser vi det befogat att urvalet är 

snedvinklat till männens fördel, och anser att det inte har en påverkan på den empiriska 

datans kvalité. 

 

Målet är att få en helhetsbild av de intressentgrupper som interagerar med affärsänglar som 

yrkesgrupp. Vi har valt att inte enbart intervjua personer aktiva som affärsänglar, då vi vill 

skapa oss en så pass bred uppfattning som möjligt. Vi tror även att chansen att få en 

rättvisande och balanserad bild ökar om vi inte bara intervjuar affärsänglar, utan även de 

som de interagerar med dem. Valet att basera urvalet på olika grupper av respondenter 

grundar sig även i Krejsler (2005) resonemang om att en profession är en social 

konstruktion som föds ur specifika organisationer och intressentgruppers perspektiv. 

Således anser vi det nödvändigt att inte bara intervjua affärsänglar. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av samtliga personer vi har valt att intervjua, samt en 

motivering om varför deras kunskap är relevant som empirisk data.   

 

Hans Landström: Hans är en av Sveriges mest framstående forskare om affärsänglar och 

har varit verksam som forskare i över 25 år. Syftet med hans medverkan i denna studie är 

att han har följt fenomenet affärsänglar över en längre tid, och även fast han inte har 

publicerat artiklar om specifikt deras professionalisering så anser vi att han besitter mycket 

kunskap om det. 

 

Therese Folkesson: Therese har varit verksam i Connect under fyra år, en ideell förening 

som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Hennes goda 

kunskap om nätverk och organisationer som stöttar affärsänglar gör henne högst relevant 

för studien. 

 

Michael Hansen: Michael har 20 års erfarenhet av entreprenörskap som grundare och 

VD för flertalet företag inom media och internet. Sedan 14 år tillbaka verkar han även som 

affärsängel i affärsängelsyndikatet PunktB som även skapat en inkubator i Stockholm där 

de företag som PunktB investerar i får hjälp att växa sin verksamhet. Michaels gedigna 

erfarenhet som affärsängel, samt det faktum att han verkar i ett syndikat, gör honom 

relevant för studien. 
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Stefan Lundell: Stefan är grundare till Breakit, en av Sveriges största nyhetsmedier inom 

teknikintensiva företag. Breakit fokuserar på nystartade företag, dess entreprenörer och 

riskkapitalet som får företagen att växa. Innan han startade Breakit arbetade han på Dagens 

Industri, med särskilt fokus på nystartade företag. Under sina år som journalist har Stefan 

nära följt affärsänglar och deras utveckling, vilket gör honom högst relevant för studien. 

 

Erik Byrenius: Erik grundade matleveranstjänsten OnlinePizza. Efter att han sålde sitt 

innehav i bolaget investerar han som affärsängel i flertalet nystartade företag, där han 

speciellt fokuserar på teknikintensiva företag i tidiga skeden. Han är också medgrundare till 

affärsängelnätverket Nordic Makers. Nordic Makers består av 10 affärsänglar vars 

målsättning är att bli de bästa affärsänglarna i Norden. Sin resa från entreprenör till 

affärsängel i kombination med erfarenheten av att starta och driva ett affärsängelnätverk 

gör Eriks kunskap till ett mycket intressant bidrag till studiens empiriska data.  

 

Ted Elvhage: Ted är en av grundarna till organisationen Stockholms Affärsänglar 

(STOAF). STOAF består av cirka 50 affärsänglar som har skapat ett syndikat som arbetar 

tillsammans för att mer effektivt utföra deras arbete. Utöver detta är Ted även 

styrelsemedlem i Keiretsu Forum, ett globalt nätverk av affärsänglar och riskkapitalister 

som samarbetar för att hitta intressanta investeringar. Utöver sitt engagemang i dessa två 

organisationer är Ted även styrelsemedlem i diverse nystartade företag och driver 

Investerarpodden, en podcast där han träffar och intervjuar affärsänglar och 

riskkapitalister. Det är framförallt Teds breda erfarenhet inom affärsängelnätverk och dess 

påverkan på affärsänglar som gör honom intressant för studien. 

 

Daniel Goldberg: Daniel har jobbat som journalist i 10 år och har primärt följt digitalt 

entreprenörskap. Han har även grundat nyhetstjänsten DI Digital som liknar Breakit till 

stor del, då den bevakar entreprenörer, deras företag och riskkapitalet som verkar i den 

marknaden. Daniel har under en längre tid rapporterat om affärsänglar och deras 

utveckling vilket gör honom till en intressant respondent i denna studie.  

 

Anders Isaksson: Anders är universitetslektor på avdelningen Innovation och R&D 

Management på Chalmers Tekniska Högskola. Anders har länge forskat om riskkapital, och 

därmed även affärsänglar, vilket gör att han har en bra bild över hur affärsänglar har 

utvecklats över tid i Sverige. 

 

Per H Börjesson: Per har jobbat med investmentbolaget Spiltan sedan 80-talet. Spiltan 

investerar primärt i onoterade tillväxtbolag. Per har under 30 år interagerat med 

affärsänglar, framförallt genom Spiltan som investerar i samma typ av företag som 
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affärsänglar ofta gör. Han har dessutom startat Affärsängelakademin, en utbildning för 

affärsänglar. 

 

Lennart Blomdahl: Lennart Blomdahl har verkat som affärsängel sedan år 2003. Han är 

sedan 2012 även utbildare i Affärsängelakademin, som har som mål att hjälpa affärsänglar 

att bättre bedriva sin verksamhet och underlätta syndikering samt nätverkande. Lennarts 

erfarenhet som affärsängel, och som verksam i Affärsängelakademin, gör honom relevant 

för studien.  

 

Thomas Hjelm: Thomas har verkat som affärsängel i 20 år. Hans främsta investering var 

i Lendo, där han sålde sitt innehav 2010. Thomas är en utpräglad aktiv affärsängel, som tar 

aktiva roller i ledningsgruppen eller styrelsen hos de företag han investerar i. Genom sin 

långa erfarenhet som affärsängel bidrar Thomas med mycket intressant kunskap till 

studien. 

 

Pär Hedberg: Pär är VD och grundare av Stockholm Innovation and Growth (STING). 

STING är en företagsinkubator som hjälper nystartade företag att växa. Kopplade till 

STING är Propell Capital, en fond som investerar i samtliga företag som genomgår STING:s 

inkubatorprogram. Bakom Propell Capital står ett syndikat av ett 30-tal affärsänglar. Pärs 

långa erfarenhet av att verka inom ett stödsystem för såväl entreprenörer som affärsänglar 

gör honom högst intressant för denna studie. 

 

Vi ser inget egenvärde i att intervjua en allt för stor mängd personer, utan arbetar efter 

devisen som Kvale och Brinkmann (2014:156) lyfter fram; “Intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på det du behöver veta”. Vi anser att urvalet är tillräckligt brett 

och djupt för att på ett kvalificerat sätt samla in tillräckligt kvalitativ empiri som kan agera 

underlag till att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

6.3 Empirisk insamling 

Studiens empiriska data bygger på intervjuer, deltagande observationer samt dokument 

vilket presenteras i nedanstående avsnitt. 

 

6.3.1 Semistrukturerad intervju 

För att samla in empiri till denna studie har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer, 

vilket det finns flertalet anledningar till. Först och främst ger det oss en flexibilitet att 

anpassa oss under intervjuens gång för att tydligare få fram respondentens åsikter 

(Bryman, 2001). Vidare ger det oss möjlighet att få fylliga och rika svar på våra frågor 

(Bryman, 2001), vilket passar såväl forskningsdesign som forskningsfrågor väl. Slutligen 
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anser vi att den empiriska data som kan utvinnas ur intervjuer är nödvändig då den 

mångfacetterade dynamik som ryms inom affärsänglars professionalisering kräver 

detaljrika empiriska data för att kunna besvara studiens forskningsfrågor.  

 

Intervjuformen som applicerats i insamlandet av empiriska data är en semi-strukturerad 

intervjuform. Detta innebar att vi på förhand visste vilka teman vi vill prata om, men gav 

intervjupersonen frihet att själv utforma svaren (Bryman, 2001). Till vår hjälp utformades 

en intervjuguide som användes som stöd under intervjun. Intervjuguiden hjälpte oss att 

utforska de specifika frågeställningar som ligger till grund för studien. Det mått av struktur 

som intervjuguiden bidrog med möjliggjorde även en enklare jämförelse mellan de olika 

intervjuerna och gjorde att vi kunde aggregera den empiriska datan som producerats. 

 

Det bör dock poängteras att inte alla frågor i intervjuguiden nödvändigtvis har ställts, och 

att nya adderades genom exempelvis följdfrågor eller genom att ha ytterligare utforskat 

intressanta teman som dykt upp under intervjuns gång. Intentionen har dock varit att alltid 

vid intervjuns start följa intervjuguidens frågor och kronologiska ordning. Den relativt 

flexibla strukturen som ligger i den semi-strukturerade intervjuns natur har gett oss 

möjlighet att iterativt lägga till och ta bort såväl frågor som teman i intervjuguiden. Det 

samverkar även väl med den grundade teorins arbetssätt att iterativt bygga teori genom 

empiriska data, där fokus och teman kan komma att ändras under arbetets gång i takt med 

att teoretisk mättnad nås.  

 

6.3.2 Deltagande observation 

Utöver intervjuer ligger även deltagande observationer till grund för studiens empiriska 

data. Vid två tillfällen har vi deltagit i sammanhang där affärsänglar verkar genom att 

lyssna, observera det som sker och ställa frågor. Följande två tillfällen har vi deltagit på: 

 

1) Keiretsu Forum investerarmöte: Keiretsu forum är ett nätverk för 

privatpersoner som investerar i nystartade företag. De anordnar löpande träffar för 

de affärsänglar som är med i nätverket. Under träffarna diskuterar de den senaste 

tidens händelser, vilka intressanta företag som finns att investera i och hur 

verksamheten ska utvecklas framåt. Under dessa möten får även ett fåtal inbjudna 

entreprenörer presentera sin affärsidé. 

2) Connect Sverige investeringsmöte: Organisationen Connect Sverige anordnar 

löpande investeringsmöten där inbjudna entreprenörer får presentera sitt företag 

framför en publik bestående till stor del av affärsänglar. Träffen ämnar förenkla 

kommunikationen mellan entreprenörer och affärsänglar. 

 

En fördel med deltagande observation är möjligheten att iaktta interaktionerna medan de 
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faktiskt utspelar sig, istället för att få det återberättat i en intervju (Justesen och Mik-

Meyer, 2010). Dessutom stimuleras kreativiteten i undersökningen då man kan komma till 

nya insikter och se saker ur ett nytt perspektiv (Patton, 2015). Det kan däremot finnas en 

svårighet att kombinera rollen som tyst bisittare under den aktivitet som man observerar, 

samtidigt som det kan finnas frågor man som forskare vill ställa (Justesen och Mik-Meyer, 

2010). Under de deltagande observationerna gick dock denna balansgång bra, då vi 

mestadels var “en fluga på väggen” och observerade och antecknade, samtidigt som vi 

ibland flikade in med frågor.  

 

Empiriska data från deltagande observationer är dock inte helt oproblematisk. Empiri 

insamlad från deltagande observation kan ofta ses som oförutsägbar till sin natur, och det 

är svårt att planera förloppet på förhand (Justesen och Mik-Meyer, 2010). Vidare kan 

empiri från deltagande observation ge data som baseras på missförstånd, varpå 

observationer bör kompletteras med andra datainsamlingsmetoder (Justesen och Mik-

Meyer, 2010). Vi anser dock att dessa risker hanteras väl. Då observationer bygger på våra 

tolkningar av det som upplevs (Justesen och Mik-Meyer, 2010) och intervjuer bygger på 

respondentens tolkningar av det som upplevs (Bryman, 2001) argumenterar vi för att dessa 

två metoder för att samla in empiriska data kompletterar varandra väl. Den empiriska data 

som mynnat ut från de deltagande observationerna bör dock endast ses som stödjande till 

den empiri som presenteras från intervjuerna, och kan hjälpa oss att tydligare triangulera 

studiens argumentation. 

 

6.3.3 Dokument och övriga empiriska data 

Förutom intervjuer och deltagande observationer har ytterligare empiriska data samlats in i 

form av olika dokument samt mailkontakt med personer som besitter kunskap av intresse 

för studiens frågeställningar. 

 

Dokument är till sin form mycket heterogena (Bryman, 2001) och var inte ursprungligen 

planerade att användas i studien som empirisk data. När de dock presenterades som 

alternativ till ytterligare källor var det naturligt att använda sig av dem för att säkerställa 

empiriska data som står på en stabilare grund genom ett bredare spektrum av datatyper. 

Dessutom tillför dokumenten intressanta aspekter som bidrar till att svara på studiens 

frågeställningar. Dokumenten som använts i studien är från privata organisationer, som 

delades ut av respondenterna själva under studiens intervjuer, samt i samband med den 

deltagande observationen på Keiretsu Forum. Eftersom det inte ursprungligen var planerat 

att använda dokument, är det av ännu större vikt att på ett kritiskt sätt bedöma 

dokumentens kvalitet, oavsett härkomst. Scott (1990) presenterar fyra kriterier för att 

uppnå detta: 
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- Autencitet: Dokumentet är äkta och kan härledas till sitt ursprung. 

- Trovärdighet: Materialet är felfritt och utan förvrängningar. 

- Representativitet: Att materialet är typiskt i sin form till den kategori den tillhör, 

och om så inte är fallet, till vilken grad avviker den? 

- Meningsfullhet: Att dokumentet är tydligt och förståeligt. 

 

Övriga empiriska data som berörs i detta avsnitt uppkom under en intervju med Anders 

Isaksson där han presenterade en intressant aspekt om att tre affärsänglar bildat ett 

riskkapitalbolag. För att bekräfta detta och få ytterligare fakta, kontaktades grundaren av 

nämnt riskkapitalbolag via mail. Eftersom detta ligger till grund för en intressant 

diskussion i studiens analys och slutsats, men inte ansågs kräva en enskild intervju, var 

empiriska data i form av mailsvar ett effektivt och smidigt tillvägagångssätt.  

 

6.4 Utformning av intervjuguide 

Det viktiga med en intervjuguide för semi-strukturerade intervjuer är att den ger en 

strukturerad lista över vilka teman och frågeställningar som ska behandlas under intervjun 

(Bryman, 2001). Intervjuguiden bör dock endast ses som ett medel för att kunna ställa 

frågor som ger oss information om hur intervjuobjekten upplever sin värld som är kopplad 

till det vi ska undersöka, samt att intervjuerna ges en dos flexibilitet (Bryman, 2001). I fallet 

med affärsänglar och dess professionalisering är det av yttersta vikt att vi lyckas fånga 

information som berör hur intervjuobjekten upplevt fenomenet, då vi anser att det i 

detaljerna finns många viktiga nyanser att uppmärksamma. Detta innebär att vi behöver 

vara anpassningsbara och inte låsa fast oss vid en förutbestämd intervjumall, vilket 

överensstämmer väl med studiens val att använda sig av semi-strukturerade intervjuer. 

 

Med tanke på den induktivt teoribyggande ansatsen är det viktigt att inte vara för direkt i 

frågorna, och på så sätt leda in intervjuobjektet till de tankar och tidigare kunskap vi har 

inom området. Detta baseras på att den empiriska datans syfte är att ge underlag till en 

teori, och därmed inte blir lika tillförlitlig om den nyanseras av våra förkunskaper inom 

området, utan den empiriska datan ska uteslutande reflektera intervjuobjektets syn 

(Gustavsson, 2004). Det är därför viktigt att vi, vid utformandet av intervjuguiden, inte 

låter förutfattade meningar påverka valet av frågor allt för mycket (Bryman, 2001).  

 

Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att ställa sig frågan: “Vad måste jag veta för att 

kunna besvara mina frågeställningar?” (Bryman, 2001:305). För att undersöka 

professionaliseringen av affärsänglar, och dess bakomliggande faktorer, anser vi således att 

det är viktigt att i intervjuguidens utformande ha en tydlig bild av vad det är för teman och 

frågeställningar som behöver inkluderas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

på ett trovärdigt sätt besvara frågeställningarna. Detta är även viktigt för att vi i arbetet med 
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kodningen ska kunna hitta mönster och kategorisera datan så att vi slutändan har skapat en 

teori som är generaliserbar och tillförlitlig.  

 

Intervjuguiden är till viss del grundad i tidigare presenterade teorier kring 

professionalisering och affärsänglar, vilket medför risker. Om intervjuguiden är grundad i 

existerande teorier och terminologi kan detta minska chansen för respondenterna att ge 

svar som överensstämmer med deras världsbild (Gioia, Corley och Hamilton, 2013). Detta 

innebär att vi riskerar förlora nyanser i datan, och därmed inte får en rättvis bild som 

speglar hur respondenterna uppfattar den (Gioia, Corley och Hamilton, 2013). Dock anser 

vi det oundvikligt att vår förförståelse kring professionalisering och affärsänglar påverkar 

intervjuns utformning, och frågorna är i största möjliga mån öppna för respondenternas 

egen tolkning. Således anser vi att intervjuguidens koppling till tidigare teorier inte 

kommer att påverka möjligheten att få svar från respondenterna som resonerar med deras 

världsbild. 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ studie fokuseras det vanligtvis på tillförlitlighet och trovärdighet. I detta 

avsnitt används istället begreppen reliabilitet och validitet, som förklarar hur denna studie 

förhåller sig till dessa begrepp för att säkerställa kvalité. Vi likställer således begreppen 

reliabilitet och validitet med de, för kvalitativa studier vanligare begreppen, tillförlitlighet 

och trovärdighet. 

 

Det finns ett antal tillvägagångssätt att säkerställa kvalité i en kvalitativ studie och 

LeCompte och Goetz (1982) presenterar fyra begrepp vilka denna studie ämnar ta tillvara 

på. Det första begreppet kallas extern reliabilitet, vilket studien uppnår om undersökningen 

skulle kunna replikeras igen i en framtida studie (LeCompte och Goetz, 1982). Detta 

innebär en svårighet för denna studie eftersom det är en social företeelse som undersökts, 

vilket gör att empirin kan bli olika beroende på urval. Vi kan därmed inte garantera samma 

resultat om denna studie skulle upprepas, men LeCompte och Goetz (1982) anser dock att 

extern reliabilitet ska arbetas mot och inte garanteras, vilket vi strävar efter. Viktigt för att 

göra denna studie så pass replikerbar som möjligt är att ha en stor transparens i metoden 

och hur studiens data har införskaffats.  

 

En annan aspekt i kvalitéförsäkrandet är intern reliabilitet, vilket behandlar problemet att 

säkerställa datan internt, alltså att olika forskare ska uppfatta och tolka observationer på 

liknande sätt (LeCompte och Goetz, 1982). LeCompte och Goetz (1982) anser att det 

hanteras optimalt genom att undersökningen genomförs av flera personer som kan 

diskutera observationerna sinsemellan och komma överens om hur de ska tolkas, vilket är 

fallet för denna studie. Ännu en åtgärd är att undersökningen granskas av utomstående 
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källor (LeCompte och Goetz, 1982), vilket uppnås genom en handledare och andra 

studenter som opponerar på studien.  

 

Tredje begreppet som diskuteras för ökad kvalité är intern validitet, vilket innebär att 

empirin som presenteras även syns i teorin som skapas (LeCompte och Goetz, 1982). Enligt 

LeCompte och Goetz (1982) är intern validitet en styrka i en kvalitativ studie vilket vi tar till 

vara på genom att bygga en teori iterativt, där frågor ställs till flera personer inom samma 

respondentgrupp likväl som mot andra respondentgrupper. Att intervjun även skedde på 

respondentens villkor resulterade i en naturlig miljö som förhoppningsvis ingav trygghet 

hos intervjuobjekten och därmed ärligare svar.  

 

Det sista begreppet är extern validitet, vilket berör en studies möjlighet att statistiskt 

säkerställas och generaliseras (LeCompte och Goetz, 1982). Detta innebär självklart en 

svårighet i och med att vi har ett smalt urval som ska tolka ett brett fenomen. Det bör dock 

poängteras att det inte finns någon tidigare skapad teori kring professionalisering av 

affärsänglar som kan svara på våra frågeställningar, vilket gör det svårt att säkerställa 

studiens resultat. Att ha färre, men djupgående, intervjuer är viktigt för att få rik data 

genom nyanserade svar, som i sin tur genererar en teori som blir denna studies bidrag till 

något generaliserbart. 

 

6.6 Etik 

Etiska aspekter sträcker sig utöver tillfället då själva intervjun faktiskt sker, och är ständigt 

närvarande under samtliga stadier av den empiriska datainsamlingen (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Det är därför av stor vikt att vi konstant är medvetna om de etiska 

dilemman som kan uppstå under arbetet med studien. 

 

Kvalitativ forskning stöter ofta på fyra stycken osäkerhetsområden vad gäller etik (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Nedan redogör vi kort för dessa och hur vi planerar att undvika att 

de påverkar studiens etiska rättrådighet.  

 

6.6.1 Informerat samtycke 

Kvale och Brinkmann (2014) menar på att informerat samtycke innebär att respondenterna 

är informerade om det övergripande syftet med studien, samt vilka eventuella risker och 

fördelar som är förknippade med deltagande. Vidare innebär det att deltagarna är 

medvetna om att det är frivilligt att delta och att det när som helst går att avsluta intervjun. 

För att uppnå informerat samtycke ska även respondenterna på förhand få reda på vilka 

moment som ingår i studien (Bryman, 2001). Vi anser det däremot viktigt att i det 

informerade samtycket balansera mängden information som delges på förhand. Det är 
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otvivelaktigt vitalt att säkerställa att en respektabel etisk nivå kring informerat samtycke 

nås, men det är samtidigt viktigt att inte ge allt för detaljerad information kring studiens 

syfte. Detta då vi vill säkerställa att respondenterna uttrycker sina spontana åsikter inom 

ämnet, och inte är styrda av vår på förhand delgivna information. Balansgången mellan att 

på förhand avslöja tillräckligt mycket, samtidigt som det inte avslöjas för mycket, är 

komplicerat inom kvalitativ forskning vilket kräver en stark etisk kompass hos de som utför 

undersökningen (Kvale och Brinkmann, 2014). I denna studie anser vi dock balansgången 

vara relativt enkel att hålla, då studiens syfte och frågeställningar inte är känsliga. Således 

anser vi att kraven för informerat samtycke är uppnådda då vi informerat respondenterna 

om det övergripande syftet med studien, och understryker att det är frivilligt att deltaga och 

att de när som helst kan avsluta intervjun. 

 

6.6.2 Konfidentialitet 

Med konfidentialitet avses vad som kan göras med den data som deltagarna producerar 

under det empiriska insamlandet, vilket vanligtvis innebär att data som identifierar 

deltagarna i undersökningen inte publiceras (Kvale och Brinkmann, 2014). Det är även av 

yttersta vikt att förvara personuppgifter på ett sätt som omöjliggör för obehöriga att komma 

åt dem (Bryman, 2001). Det är viktigt att poängtera att vi ämnar ge respondenterna full 

konfidentialitet om de så önskar. Detta gör vi genom att i första kontakten med individen 

klargöra att de kan vara anonyma om de så önskar. Vi dubbelkollar sedan detta innan själva 

intervjuprocessen börjar, för att säkerställa att respondenten får sin vilja hörd gällande 

konfidentialitet. Vi gör detta inte bara av etiska skäl, utan det bör även tilläggas att 

respondenter i vissa fall kan vara mer frispråkiga om de vet att deras identitet är skyddad. 

Samtliga intervjuobjekt har dock samtyckt till att inte anonymiseras, vilket innebär att vi 

anser att konfidentialitetskravet är uppfyllt.   

 

6.6.3 Konsekvenser 

Det tredje osäkerhetsområdet berör de eventuella konsekvenser som den kvalitativa 

forskningen kan få för deltagarna. Dels kan deltagarna ta skada av studien, och dels kan de 

dra fördelar (Kvale och Brinkmann, 2014). Den etiska principen om att “göra gott” innebär 

att risken för skada åsamkad deltagarna ska vara så liten som möjligt (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Då denna studie, som tidigare nämnt, berör ett relativt okänsligt 

område med liten risk för konflikt anser vi denna etiska princip uppfylld. Det bör dock 

poängteras att vi under arbetets gång noga har övervägt konsekvenserna för deltagarna i 

form av eventuell skada som kan åsamkas dem, och har i den tankeprocessen kommit fram 

till att risken för det är nästintill obefintlig. 

 

6.6.4 Forskarens roll 
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Det som i slutändan är avgörande för hållbarheten i de etiska beslut som tagits under 

studiens arbetsprocess är forskarens integritet (Kvale och Brinkmann, 2014). Trots de 

etiska riktlinjer och ståndpunkter som vi tidigare har redovisat för finns det en poäng att 

göra av det faktum att ärligheten och rättrådigheten i vårt arbetssätt till sist gör att studiens 

slutprodukt kan anses som etiskt hållbar eller inte. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram 

att forskningens oberoende kan hotas såväl “uppifrån” som “nedifrån”, antingen genom 

projektets finansiärer eller att forskaren har band till vissa respondentgrupper vilket leder 

till vinklad dataframställning. Vi är dock inte i en beroendeställning till varken finansiärer 

eller respondentgrupper då studien saknar finansiärer och ingen vinning finns i att 

framställa data på ett visst sätt för att gynna en viss respondentgrupp. Fokus för oss är 

istället att producera en studie vars innehåll har framställts genom etiskt försvarbara 

principer som genomsyras av ärlighet och rättrådighet. 

 

7. Empiri 

Den empiriska data som presenteras i denna studie är insamlad från 12 stycken intervjuer, 

två deltagande observationer, dokument samt sekundärdata. I enlighet med den metod för 

kodning och konceptualisering, som tidigare är beskriven, har vi valt att presentera all 

empirisk data genom att bryta ned den i ett antal centrala teman som har framkommit dels 

genom det empiriska insamlandet men även genom den teoretiska genomgång som är gjord 

kring professionalisering samt affärsänglar. Dessa teman har iterativt växt fram under 

studiens arbete, och har ändrats en hel del från de teman vi ansåg som relevanta baserat 

enbart på den teoretiska genomgången, innan det empiriska insamlandet hade börjat.  

 

7.1 Läsarguide till empirin 

Den empiriska datan presenteras i form av löpande text där varje person nämns vid namn, 

utan att ge en beskrivning vem personen är. Därför presenterar vi nedanför en guide till 

varje respondent, där deras bakgrund beskrivs kortfattat. 

 

- Hans Landström: Har forskat om bland annat affärsänglar i 25 år. 

- Therese Folkesson: Verksam i Connect som parar ihop entreprenörer med 

riskkapital. 

- Michael Hansen: Affärsängel och grundare av ett professionellt syndikat. 

- Stefan Lundell: Journalist och grundare av Breakit, en nyhetstjänst som följer det 

svenska entreprenörskapet. 

- Erik Byrenius: Grundare av OnlinePizza, numera verksam som affärsängel och i 

affärsängelgruppen Nordic Makers. 
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- Ted Elvhage: Grundare av organisationen Stockholms Affärsänglar och Keiretsu 

Forum i Sverige. 

- Daniel Goldberg: Journalist och grundare av DI Digital, en nyhetstjänst som 

följer det svenska entreprenörskapet. 

Anders Isaksson: Forskar om riskkapital. 

- Per H Börjesson: Grundare av investmentbolaget Spiltan som gör investeringar i 

onoterade företag. 

- Lennart Blomdahl: Affärsängel sedan 2003 och verksam i Affärsängelakademin 

som utbildar och hjälper affärsänglar. 

- Thomas Hjelm: Erfaren affärsängel som tar en aktiv roll i de företag han 

investerar i. 

- Pär Hedberg: VD och grundare av STING, ett stödsystem för entreprenörer och 

affärsänglar. 

 

Språkbruket i bland annat de citat som presenteras innehåller en terminologi som kan 

uppfattas som svår att förstå utan förkunskap om ämnet. Vi har därför valt att göra en 

ordlista nedan som går igenom samtliga svåra uttryck och ord:  

 

- Due diligence: En undersökning av ett företag som görs innan en investering för 

att säkerställa att den information investeraren har fått är riktig. Kallas på svenska 

för företagsbesiktning. 

- Exit: En försäljning av samtliga ens ägarandelar i ett företag. 

- Del-exit: En försäljning av delar av sin ägarandel i ett företag. 

- Fintech: En förkortning för “financial technology” som syftar på teknikintensiva 

företag inom den finansiella sektorn. 

- VC: En förkortning för Venture Capital vilket betyder riskkapital. Används även 

som uttrycket “VC-bolag” vilket då betyder riskkapitalföretag. 

- Såddinvestering: När nystartade företag tar in kapital tidigt, ofta innan en färdig 

produkt är lanserad. 

- Kapitalrunda: Den process där företag tar in riskkapital till sin verksamhet. 

- Ekosystem: I denna studies sammanhang syftar begreppet på det ekosystem som 

har byggts kring det svenska entreprenörskapet, där företag, entreprenörer, 

affärsänglar och riskkapital samverkar. 

- Deal flow: Att som affärsängel bli exponerad för ett flöde av 

investeringsmöjligheter. 

 

7.2 Empiriska teman 

Varje tema introduceras genom ett kort stycke där dess vikt till studien beskrivs och det 

sätts i en kontext till studiens bredare penseldrag, affärsänglar och professionalisering, för 
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att tydliggöra kopplingen till de övergripande frågeställningarna. 

 

7.2.1 Vad definierar en affärsängel? 

För att kunna genomföra en studie om affärsänglar är det relevant att först definiera 

begreppet affärsängel på ett sätt som finner förankring såväl teoretiskt som empiriskt, för 

att säkerställa att fenomenet som undersöks uppfattas på någorlunda liknande sätt i den 

teori såväl som den empiri som presenteras. På samma sätt är det viktigt i en studie om en 

grupp individers professionalisering att först definiera gruppen som ska undersökas, varpå 

detta avsnitt är såväl relevant som nödvändigt. 

 

När det kommer till själva definitionen av en affärsängel pekar den empiriska datan åt 

samma håll. Samtliga respondenter menar på att det är en privatperson som investerar sina 

egna pengar, och i vissa fall även sin tid. Michael Hansen beskriver det på följande sätt: 

“Affärsängel är någon som investerar med egna pengar, eller egen tid. Men det är ofta 

någon form av engagemang som är mer än bara pengar. Som ska hjälpa till att flytta 

idén eller teamet framåt och uppåt, att få det att växa.” 

 

Hans Landström och Stefan Lundell håller med Michael Hansen men lyfter även fram att 

det är onoterade bolag som utgör stommen i affärsänglarnas investerade företag. Detta 

tillsammans med att det ofta är hög tillväxtpotential och risk i företagen utgör 

karaktärsdragen på de företag som är föremål för affärsänglarnas investering. 

 

Vidare kan en affärsängel vara aktiv eller passiv i de företag de har investerat i, vilket 

Therese Folkesson beskriver på följande sätt: 

 

“Jag ser också att affärsängeln kan vara passiv i sina investeringar, det vill säga 

att bara sätta in kapital och sedan backa. Men det finns också väldigt, väldigt 

många som är aktiva, och kanske tar en styrelseplats eller på annat sätt jobbar 

med bolaget.” 

 

Det råder däremot viss osäkerhet kring hur ofta begreppet affärsängel faktiskt används för 

att beskriva gruppen individer som delar karaktärsdragen som är beskrivna ovan då det 

förefaller finnas viss skepsis mot just begreppet affärsängel. 

 

“Vet ni varför det kallas affärsängel? Det är för att de cirkulerar kring snart döda 

företag.” (Anonym investerare, deltagande observation 2017). 

 

Ovanstående citat fick vi höra under en av de deltagande observationerna från en person 

som snarare ville kalla sig själv “investerare”, och jobbade på ett företag som tillhör den 
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traditionella riskkapitalsektorn. Flertalet respondenter lyfter fram hur begreppet 

affärsängel kan ha dåliga associationer, och att individer snarare vill kalla sig själva 

“investerare” eller “privatinvesterare” om de ska kategoriseras (Erik Byrenius, Therese 

Folkesson, Michael Hansen). Detta beror på att ordet affärsängel ibland kan uppfattas ha 

inslag av en låg nivå av professionalitet och kan associeras med att de driver en 

välgörenhetsverksamhet. Det bör dock poängteras att långt ifrån alla respondenter lyfte 

fram den mer kritiska synen på begreppet affärsänglar, och flera affärsänglar som 

intervjuats hade inte negativa associationer till begreppet. Det kan dock tala för en 

splittring kring begreppet, och vi fastslår att det ibland är svårt att skilja mellan begreppen 

“investerare” och “affärsängel”. Denna ospecificerade gränsdragning återfinns även i 

språkbruket som våra respondenter använder. Det förekom ofta att respondenterna 

blandade begreppet “investerare” och “affärsängel” i samma mening, även fast de pratade 

om samma person.  

 

Oavsett vilken etikett man väljer att sätta på individerna; privat investerare, investerare 

eller affärsängel, så kvarstår dock det faktum att definitionen är den lika. Individen ska 

investera sina egna pengar, och ibland tid och kunskap, i onoterade företag.  

 

7.2.2 Affärsänglars arbetssätt  

För att förstå affärsänglarnas eventuella professionalisering anser vi det viktigt att förstå 

deras arbetssätt, hur det har utvecklats och hur det kommer att utvecklas i framtiden. 

Själva yrkesutförande anser vi till stor del vara kopplat till professionalisering, varpå den 

empiriska data som samlats in angående detta förtjänar att presenteras i ett eget avsnitt. 

 

Den empiriska datan är tydlig kring att affärsänglarnas arbetsuppgifter är indelad i två 

block; innan och efter själva investeringen. Enligt Pär Hedberg så är det av stor vikt för 

affärsänglarna att aktivt jobba innan investeringen med att exponera sig för många 

intressanta företag och aktivt utvärdera huruvida man ska investera i dem eller inte. Detta 

har dessutom blivit ännu viktigare på senare år, anser Pär Hedberg, då volymen av 

intressanta företag har ökat explosionsartat. Stefan Lundell menar även han att det är 

viktigt att förstå vikten av affärsänglarnas arbetssätt i hur de kan skapa sig ett bra deal flow, 

vilket innebär att hitta möjliga investeringsobjekt. Det är framförallt genom sitt nätverk 

som affärsängeln hittar potentiella investeringsobjekt enligt Stefan Lundell, men Hans 

Landström lyfter fram att även organiserade träffar mellan entreprenörer och investerare är 

ett sätt som affärsänglar använder för att hitta investeringsmöjligheter. Under vår 

deltagande observation på en investerarträff noterade vi att det var ett bra sätt för 

affärsänglar att på ett strukturerat sätt bli exponerade för intressanta företag att investera i. 

 

Lennart Blomdahl presenterade flera modeller som enligt honom är de grundläggande 
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fundamenten för hur en affärsängel bör arbeta. Detta är fundament som han lär ut på 

Affärsängelakademin, som är en utbildning för affärsänglar. Om affärsänglar förstår och 

följer dessa grundläggande fundament så menar Lennart Blomdahl att de får ett 

strukturerat arbetssätt som ökar chansen att få bra avkastning på sitt investerade kapital. 

De modeller som presenteras nedan menar han är en kunskapsstandard som borde gälla för 

affärsänglar. 

 

I figur 3 visar Lennart Blomdahl hur många bolag en affärsängel bör investera i och vad för 

avkastning som är att vänta sig. 

 

 

Figur 3. Avkastning på investering  

 

Som visas genererar majoriteten av investeringarna en förlustaffär, vilket ställer krav på att 

åtminstone ett av bolagen måste ge en avkastning på minst tio gånger investeringen för att 

affärsängeln ska gå med vinst. Att ha en portfölj på mellan 10 till 15 bolag är en 

investeringsstrategi som utvecklats över tid, men som idag är en etablerad standard för 

professionella affärsänglar enligt Lennart Blomdahl.  

 

Vidare berättar han hur man ska gå tillväga för att hitta de företag som en affärsängel kan 

tänka sig investera i, vilket beskrivs nedan i figur 4. Enligt Lennart Blomdahl bör en 

affärsängel titta på mellan 300–400 potentiella företag att investera i per år, där 

majoriteten dock inte kräver en särskilt djup genomgång då affärsängeln snabbt kan 

konstatera att de inte är intressanta för vidare analys. 
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Figur 4. Investeringsprocess 

 

Efter den initiala utvärderingen sållas ungefär 90 % av bolagen bort och kvar är 30–40 

företag i vilka affärsängeln gör en djupare analys. I detta steg av utvärderingsprocessen 

skapar affärsängeln en första relation till entreprenören och tittar närmare på bland annat 

företagets finanser samt hur marknaden och framtidsutsikterna ser ut. Efter detta steg 

återstår cirka 12 bolag i vilka en grundlig due diligence genomförs. I sista steget kommer 

affärsängeln till slut att investera i två till fyra företag.  

 

I figur 5 presenteras den förmögenhet som Affärsängelakademin anser krävs för att verka 

som affärsängel, baserat på att affärsängeln ska ha en portfölj av 10 investerade företag. 

 

Figur 5. Kapitalkrav 

 

10–15% i onoterat åsyftar det faktum att Affärsängelakademin menar att en affärsängel bör 

investera 10–15% av sin totala förmögenhet i onoterade företag som affärsängel. Det bör 

poängteras att för att följa dessa arbetssätt bör affärsängeln vara professionell och arbeta 

med det på nästintill heltid. 
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Ovan presenterade modeller, figur 3–5, beskriver hur Lennart Blomdahl anser att 

professionella affärsänglar ska arbeta, och något som lärs ut till deltagare av 

Affärsängelakademin.  

 

Detta är ett ramverk som Affärsängelakademin lär ut, men studiens empiriska data visar 

att det är långt ifrån alla affärsänglar som följer detta arbetssätt, utan i många fall får de 

reda på investeringsobjekt genom färre men personliga introduktioner. Ett exempel på en 

affärsängel som intervjuats som dock följer en liknande strukturerad process är Erik 

Byrenius. Han har själv inte utbildats i Affärsängelakademin, men tittar varje år på 500 

potentiella investeringar som i slutändan resulterar i en investering i ett bolag.  

 

Den empiriska datan som hittills är presenterad fokuserar till stor del på affärsänglarnas 

arbetssätt innan en investering sker. När väl investeringen är gjord förändras affärsängelns 

arbetsuppgifter markant. Samtliga respondenter anser att affärsängeln då har möjlighet att 

aktivt bidra med sin kompetens och tid för att arbeta med företaget som de investerat i, ofta 

i form av att ta en styrelseposition. Pär Hedberg uttrycker sig på följande sätt, vilket är 

talande för övrig empiri på området: 

 

”När man väl har investerat i ett bolag så uppstår nästa fråga. Vilket behov har 

det här bolaget av någon av mina kompetenser, att försöka identifiera vad det är 

jag specifikt kan bidra med till det här bolaget. Om jag ska in i styrelsen, eller om 

jag ska ha någon annan roll.” (Pär Hedberg) 

 

Michael Hansen upplever att affärsänglarnas arbetssätt idag är mer strukturerat och 

organiserat än tidigare. Flera har tillskansat sig erfarenhet och rutin genom att ha startat 

och drivit ett par företag, vilket gör att de besitter relevant kunskap om hur man ska arbeta 

för att göra företag framgångsrika. Han tar upp due diligence, kapitalanskaffning och 

prioriteringsförmåga som tre områden där affärsänglarna har blivit mer strukturerad och 

på så sätt kan hjälpa företagen de investerar i på ett bättre sätt. Även Stefan Lundell målar 

upp en bild av kompetenta affärsänglar och menar på att de ofta kan ta snabba 

investeringsbeslut baserat på sin erfarenhet som de tillskansat sig som tidigare 

entreprenörer.  

 

7.2.3 Olika typer av affärsänglar 

Det framkom tidigt under insamlandet av empiriska data att affärsänglar är en heterogen 

grupp med olika bakgrund, arbetssätt och karaktärsdrag. Med det sagt så förefaller det 

däremot finnas vissa olika grupperingar av affärsänglar som delar karaktärsdrag. Dessa 

olika grupperingar och hur de arbetar presenteras i detta kapitel. För att undersöka 

affärsänglars eventuella professionalisering är det nödvändigt att förstå vilka olika typer av 
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affärsänglar som finns i Sverige, då deras olika karaktärsdrag leder till att de har 

professionaliserats olika mycket. 

 

Samtliga respondenter påpekar hur affärsänglar ofta har en bakgrund som entreprenör 

eller framgångsrika tjänstemän. Pär Hedbergs svar är representativt mot övriga data: 

 

“Troligen har han eller hon byggt ett eller flera bolag i ledande position först, det 

är en person som har lärt sig något i en specifik sektor genom att vara med och 

bygga ett företag. Har tjänat pengar på det, och kommit till den positionen att 

personen nu vill börja investera de här pengarna och sin kunskap i andra bolag.”  

 

Pär Hedberg får en följdfråga på ovanstående resonemang: “Om vi stannar upp lite vid 

affärsängeln och dess karaktärsdrag, upplever du att det finns olika typer affärsänglar?” 

och utvecklar då sitt resonemang genom att dela in affärsänglar, grovt, i tre olika grupper: 

 

1) De som vill kalla sig själva affärsänglar, men egentligen inte har tillräckligt mycket 

pengar för att agera som det. Dessa personer är främst intresserade av att sälja 

konsulttjänster till företagen, och erbjuder ofta kompetens och tid i utbyte mot 

ägarandelar i företaget. Pär Hedberg kallar dessa för “wannabe affärsänglar”. 

2) Affärsänglarna som är något mer strukturerade och har tillräckligt med pengar för 

att investera åtminstone 200 till 500 tusen kronor per bolag. Dessa har sedan 

kapacitet att även medverka i framtida kapitalrundor genom att investera ännu mer 

pengar i de företag som blir framgångsrika. 

3) De väldigt förmögna affärsänglarna, som är mycket mer kapitalstarka än 

föregående grupp, består av ungefär 10% av alla affärsänglar enligt Pär Hedberg. 

Dessa individer kan sedan delas in ytterligare baserat på var pengarna kommer 

ifrån. 

a) Personer som har byggt upp ett eller flera företag och sålt de för ett par 

hundra miljoner kronor vardera. Det finns ett antal av dessa i Sverige, och 

de har börjat arbeta tillsammans i diverse affärsängelgrupper. 

b) Personer som inte har tjänat pengarna genom att bygga och sälja ett företag. 

Affärsängelns kapital kommer då oftast från en familjeförmögenhet eller 

aktiemarknaden. 

 

Den första gruppen av affärsänglar i Pär Hedbergs beskrivning berättade även en 

affärsängel om under en av studiens deltagande observationer. Då målades det upp en bild 

av en grupp individer som vill kalla sig själva för affärsänglar men egentligen är för 

kapitalsvaga för att kunna verka som en. Istället investerar de tid och kompetens i företag i 

utbyte mot aktier. Dessa individer är dock relativt aktiva genom att de ibland deltar i 
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aktiviteter anordnade av affärsängelnätverk. Vidare är de aktiva i flera företag och bedriver 

således en relativt frekvent investeringsverksamhet. 

 

Ted Elvhage gör även han en uppdelning bland affärsänglarna, och väljer att dela in 

affärsänglar efter hur professionella de är. Han får frågan: “Du skulle säga att det finns 

olika grupper av affärsänglar, där några är lite mer professionella och andra inte lika 

så?” och svarar då: “Precis så skulle jag säga.”. Ted Elvhage beskriver grupperna på 

följande sätt, genom att kalla dem sofistikerade affärsänglar och inte sofistikerade 

affärsänglar: 

 

- Sofistikerad affärsängel: Är ungefär 5 % av den totala andelen affärsänglar, och 

präglas av att de har en genomarbetad due diligence-process och oftast investerar 

tillsammans i affärsängelgrupper genom gemensamma aktiebolag.  

- Inte sofistikerad affärsängel: Präglas av löst hållna nätverk av affärsänglar som 

inte har en lika strukturerad investeringsprocess. 

 

Även Lennart Blomdahl kategoriserade affärsänglar i olika grupper: 

 

1) Friends, family and fools: Denna grupp arbetar inte heltid som affärsänglar 

utan har snubblat över en investeringsmöjlighet. Lennart beskriver dessa som 

“Friends”, “Family” och “Fools”. De har ingen strukturerad arbetsprocess utan gör 

enstaka investeringar i en opportunistisk anda. 

2) Serieentreprenörer: De som är entreprenörer och samtidigt gör en del 

investeringar som affärsänglar, för att sedan ofta vara väldigt aktiva i de företag de 

investerar i. Dessa är enligt Lennart Blomdahl i 9 av 10 fall väldigt strukturerade i 

sin verksamhet som affärsängel. 

3) Affärsängel efter exit: Denna grupp har sålt hela eller delar av sitt företag och 

har således ofta gott om pengar att använda till investeringar som affärsängel. Vissa 

av dessa personer är väldigt aktiva och strukturerade som affärsänglar medan vissa 

är mer passiva och gör sporadiska investeringar i något av en filantropisk anda, som 

snarare handlar om att ge tillbaka till entreprenörer än att bara fokusera på en bra 

avkastning. 

 

Lennart Blomdahl poängterar även att desto senare i företagets livscykel en affärsängel 

investerar, desto mer formella blir de. Således menar Lennart Blomdahl att affärsänglar 

generellt sett blir mer professionella desto mognare företaget är när de investerar.  

 

Även Stefan Lundell gör en klassificering av affärsänglar, där han menar att det finns 

affärsänglar och “superänglar”. Den förstnämnda typen karaktäriseras av att det ofta är en 
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entreprenör eller framgångsrik tjänsteman som har tjänat en del pengar och sen gör mindre 

investeringar i storleksordningen från 100 tusen kronor upp till ett par miljoner. Denna typ 

av affärsängel tar enligt Stefan Lundell ofta en styrelseplats i sina investerade företag, eller 

tar en mer passiv roll om personen investerar tillsammans med flera andra affärsänglar i så 

kallade syndikat. Den andra typen, som han kallar för “superänglar”, besitter en 

substantiell förmögenhet som har skapats genom framgångsrikt entreprenörskap eller 

familjearv. Kapitalet förvaltas mer professionellt, ibland genom att man har byggt en liten 

organisation som hjälper en med investeringarna.  

 

Även fast det förefaller finnas olika kategorier av affärsänglar så är de homogena i vissa 

avseenden. Under en deltagande observation räknade vi till att det var tio stycken 

affärsänglar på plats, och av dessa var endast en kvinna. Vår observation resonerar väl med 

övrig empiri då samtliga respondenter påpekar att en majoritet av Sveriges affärsänglar är 

män. Respondenterna påpekar även att en majoritet av Sveriges entreprenörer också är 

män vilket är intressant då flera av respondenterna antyder att affärsänglar ofta tidigare 

varit entreprenörer. Exempelvis Therese Hansson säger att: “För som jag har sagt tidigare 

så är det många nya affärsänglar i form av gamla entreprenörer”. Hans Landström, 

bland många andra respondenter, gör kopplingen att mäns överrepresentation som 

affärsänglar förmodligen beror på deras överrepresentation som entreprenörer. 

 

Även fast många av respondenterna ser liknande trender och likheter kring vem som är en 

affärsängel, är de också medvetna om att de gör stora generaliseringar. Det finns inget givet 

svar om vem som är eller kan vara affärsängel och definitionen av en affärsängel är väldigt 

bred. Det resulterar i en icke homogen grupp som är svår att finna en enhetlig 

kategorisering för. Som Stefan Lundell uttrycker det: 

 

“Jag tycker att det är ett ganska svårt ämne, eftersom det är en så pass ohomogen 

grupp. Det är lätt att man generaliserar mycket bara för att få fram några 

tydliga svar.”  

 

7.2.4 Syndikering bland affärsänglar  

Syndikering bland affärsänglar är en central del av denna studie då vi genom den teoretiska 

referensramen har identifierat det som en förutsättning för en eventuell professionalisering 

av affärsänglar. Syndikatens vikt har även befästs genom den empiriska datan, exempelvis 

Therese Folkesson lyfte fram det som den viktigaste delen av affärsänglarnas utveckling de 

senaste åren. En majoritet av den empiriska datan pekar mot att syndikering ökat kraftigt 

de senaste åren, och således blivit en allt viktigare del i affärsänglarnas verksamhet.  

 

Syndikering förefaller vara en naturlig och viktig del i affärsänglarnas verksamhet primärt 
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på grund av den uppsjö av fördelar som det för med sig. Lennart Blomdahl går så långt att 

han menar att syndikering är nödvändigt för att lyckas som affärsängel:   

 

“Som enskild affärsängel så kan du inte bli en professionell investerare i onoterade 

bolag. Hur mycket du än vill. Det går inte. Det finns inte pengarna, det finns inte 

tiden, det finns inte deal flowet. Så du måste samarbeta.” (Lennart Blomdahl) 

 

Även fast övriga respondenter inte går så långt att de säger att syndikering är ett krav så 

lyfter de fram flertalet betydande fördelar med det. Anders Isaksson menar att syndikat har 

en tendens att göra ett annars informellt arbetssätt mer formellt. Genom att samarbeta med 

varandra uppnås komparativa fördelar då nätverk, kunskap och kapital kompletterar 

varandra. Även Therese Folkesson lyfter fram att syndikering tillåter affärsänglar att 

komplettera varandras kompetenser, inte bara kunskap om olika branscher utan även olika 

kompetenser såsom försäljning, finansiering och strategiarbete. 

 

Enligt flertalet respondenter får affärsänglar, genom att slå ihop sitt kapital, dels möjlighet 

att göra investeringar i mer mogna företag, men även möjlighet att göra följdinvesteringar 

längre fram i företagens utveckling vilket gynnar affärsänglarna då deras initiala investering 

inte blir lika utspädd (Lennart Blomdahl, Pär Hedberg och Erik Byrenius). Dessutom ger 

syndikering, enligt Lennart Blomdahl, möjligheten att på ett professionellt sätt hinna gå 

igenom den volym av potentiella investeringar som krävs för att framgångsrikt verka som 

affärsängel. Som vi tidigare har redovisat för anser Affärsängelakademin att affärsänglar 

bör gå igenom 300–400 potentiella investeringsprospekt per år, vilket blir mycket lättare 

om man som affärsängel samarbetar i ett syndikat. Således är syndikering mer eller mindre 

ett krav för att kunna arbeta i enlighet med det, enligt Lennart Blomdahl, vedertagna 

arbetssättet och därmed klassa sig som en professionell affärsängel. 

 

Utöver ovan nämnda fördelar förefaller vissa syndikat även ha en positiv effekt på 

affärsänglarnas arbetssätt, då det har vuxit fram en mer strukturerad process i takt med att 

syndikaten utvecklas. Exempelvis Ted Elvhage ger följande exempel på hur syndikatet 

Stockholms Affärsänglars investeringsprocess ser ut: 

 

1) Förfiltrering: Säkerställa att företaget uppfyller ett par grundkrav såsom 

geografisk närhet, värdering och kapitalbehov. 

2) Filtrering: Beslut om att fortsätta med due diligence eller inte. 

3) Partiell due diligence: väljer ut ett par risker och osäkerheter i företag som 

undersöks noggrant. 

4) Due diligence: En total genomlysning av företaget. 

5) Förhandling: Baserat på en upprättad finansiell design förs en förhandling med 
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entreprenören angående investeringsbelopp, ägarandel och värdering. 

  

Denna strukturerade process är ovanlig bland affärsänglar i Sverige, men det förefaller 

finnas ett fåtal professionella och erfarna affärsänglar som jobbar enligt en väldigt 

strukturerad metodik. Ted Elvhage uttrycker sig på följande sätt:  

 

“De flesta affärsänglar har ingen metodik, ingen process och inget sätt att 

utvärdera sin performance jämfört med andra. Men det finns några få i Sverige 

som har det, STOAF är en utav dem. Men de flesta har det inte.” 

 

Det framkommer tydligt att strukturen för syndikering varierar från fall till fall, utan en 

tydlig mall för hur det egentligen ska gå till. Dels finns den typen av syndikering som Stefan 

Lundell menar går ut på att affärsänglar gör investeringar baserat på vad en “superängel” 

gör, då man förväntar sig bättre avkastning genom att följa en rutinerad affärsängel. Det 

finns även en syndikeringsform som i sin enkelhet går ut på att ett gäng affärsänglar som 

gillar varandra investerar var för sig i samma företag, vilket Michael Hansen lyfter fram.  

 

Michael Hansen ser en fördel i att syndikering sker genom att de olika affärsänglarnas 

investering sker tillsammans, mot en gemensam ägarandel i företaget snarare än att varje 

affärsängel ska ta varsin del av företaget. Flertalet respondenter tar upp detta som en 

fördel, men av en annan anledning. De menar istället att en saminvestering gör att 

affärsänglarna kan investera i större företag som kräver mer kapital, vilket de inte hade 

kunnat göra utan syndikering (Pär Hedberg, Lennart Blomdahl, Erik Byrenius och Per 

Börjesson). Detta resulterar i att affärsänglar kan konkurrera med traditionellt riskkapital 

på ett annat sätt, då de tillsammans blir så pass kapitalstarka genom skalfördelar. Hans 

Landström menar å sin sida att ju mer affärsänglar syndikerar, desto mer pengar rör det sig 

om och desto mer professionella blir de som en följd av det.  

 

Som majoriteten av respondenter pekat ut har syndikering blivit allt vanligare de senaste 

åren. Hans Landström beskriver processen mot ökad syndikering som bestående av fyra 

faser, där processen rör sig mot en allt mer strukturerad syndikering. 

 

- Fas 1: I denna fas av utveckligen finns det primärt vad Hans Landström kallar för 

“lonely wolf-investerare” som oftast agerar ensamma, eller gör 

syndikatinvesteringar med sina affärspartners. Det finns i denna fas ofta en 

avsaknad av institutionella affärsängelnätverk eller andra stödsystem. 

- Fas 2: Här befinner sig just nu Sverige enligt Hans Landström. Det som 

karaktäriserar denna fas är att det finns organisationer, exempelvis Connect och 

Almi, som organiserar affärsängelnätverk och forum för affärsänglar att möta 
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varandra och entreprenörer. Utifrån dessa nätverk växer sedan grupper av 

affärsänglar fram, vilket blir betydligt vanligare i nästa fas. 

- Fas 3: I denna fas befinner sig bland annat Storbritannien. Här har 

institutionaliserade affärsängelnätverk funnits i 20-30 år och det finns en stark 

rörelse mot affärsängelgrupper, där 10-20 affärsänglar går tillsammans i ett 

professionellt syndikat. 

- Fas 4: Den mest strukturerade och institutionaliserade fasen av syndikering har 

framförallt växt fram i USA. När en marknads affärsänglar har nått denna fas  är det 

inte nödvändigtvis offentliga myndigheter, såsom Connect och Almi, som 

organiserar affärsängelnätverken utan istället affärsänglarna själva. Ofta går 10-20 

affärsänglar ihop i en grupp för att tillsammans göra investeringar i företag. Det är 

heller inte ovanligt att dessa grupper börjar samla in pengar utifrån, från individer 

och företag som inte ingår i gruppen av affärsänglar.  

 

Vissa empiriska data talar dock för att Sveriges affärsänglar i viss mån redan syndikerar 

med varandra i enlighet med fas 3, och i vissa aspekter även fas 4. Exempelvis är Erik 

Byrenius del av ängelgruppen Nordic Makers som snarare hör hemma i fas 4. Nordic 

Makers består av en sammanslutning av 10 affärsänglar som arbetar tillsammans och ofta 

även investerar tillsammans, även om de inte har samlat sitt kapital i en gemensam pott. 

Erik Byrenius beskriver det som att Nordic Makers “försöker strukturera och 

professionalisera såddinvesteringar i Norden”. Han anser att marknaden i Norden tidigare 

till stor del har varit baserad på individuella affärsänglar, och inte särskilt professionella 

sådana. Genom Nordic Makers tar de inspiration från USA och hoppas hitta ett bättre sätt 

för affärsänglar att arbeta i form av väldigt strukturerade syndikat. 

 

Vi vill även lyfta fram följande utdrag ur intervjun med Pär Hedberg som indikation på att 

Sverige i vissa fall har nått fas 3 och eventuellt 4: 

 

Intervjuare: “Kan du skönja några trender om hur arbetssättet kan utvecklas in 

i framtiden?” 

 

Pär Hedberg: “Jag tror att det blir mer änglar och hur de arbetar tror jag 

kommer bli mer vertikaliserat. Det kommer skapas fler grupper eller strukturer 

för änglar som är intresserade av en specifik sektor/bransch. Det börjar ske en 

sån generell specialisering i den bransch vi är i alla fall. Det börjar komma upp 

strukturer som bara arbetar med bolag inom fintech, spel och aktörer som bara 

jobbar med företag inom digital hälsa. Då börjar det dyka upp änglar som 

grupperas kring dessa strukturer som är mer intresserade av t.ex. digital hälsa.” 
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Han utvecklar resonemanget; 

 

Pär Hedberg: Däremot har det redan blivit, det har pågått i några år, 

grupperingar av änglar som går ihop i olika strukturer. Antingen i ett seriöst 

nätverk, eller att man till och med investerar en summa i ett gemensamt bolag, 

som man sedan investerar vidare. Eller att man alltid investerar ihop fem till sex 

änglar. 

 

Denna tes, att kapitalstarka ängelgrupperingar börjar formeras i Sverige, stöds även av 

delar av de dokument som vi har tagit del av under den empiriska insamlingen. Nedan 

följer en kopia av medlemskapskraven till Keiretsu Forum, som på ett strukturerat och 

professionellt sätt samlar affärsänglar i samma nätverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument 1. Keiretsu Forum  
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7.2.5 Affärsänglar närmar sig riskkapitalsektorn 

Ett tema som har växt fram i arbetet med att samla in empiriska data är hur det förefaller 

finnas en tendens bland vissa affärsänglar att närma sig den traditionella 

riskkapitalsektorn. Detta aktualiserar frågan kring var gränsen ska dras mellan 

riskkapitalister och affärsänglar, samt vilka implikationer denna gränsdragning får. Som 

det påvisas i avsnittet som berör definitionen av affärsänglar finns det viss avsaknad av 

konsensus i den insamlade empirin kring gränsdragningen mellan affärsängel och 

investerare, och huruvida dessa två begrepp har samma innebörd. För att utreda 

affärsänglars eventuella professionalisering är det viktigt att vi först reder ut på vilket sätt 

vissa affärsänglar har närmat sig den traditionella riskkapitalsektorn, då vi anser att det kan 

vara ett steg i deras professionalisering. Vi har därför valt att dedikera ett helt avsnitt till att 

presentera den empiriska data som är insamlad kring området. För en definition av 

begreppet “traditionellt riskkapital” hänvisar vi läsaren till avsnitt 5.2.1 Affärsänglar och 

institutionellt riskkapital. 

 

Att affärsänglar och traditionella riskkapitalsektorn delvis är länkad är enligt några 

respondenter ingenting nytt. Såväl Daniel Goldberg som Anders Isaksson anser att 

traditionella riskkapitalföretag ofta startar som en gruppering av affärsänglar som blir allt 

mer formella och till slut utvecklas till ett riskkapitalföretag. Anders Isaksson säger: 

 

“Många av de venture capital-bolag som finns idag är ju i grunden som startat av 

en affärsängel som börjar investera i andra bolag och efter tag inser de att det 

kan vara bra att ha mer pengar så samlar de in utifrån. Och då blir det lite mer 

formellt och sådär. [...] Så finns det en del exempel, många exempel faktiskt, att 

många formella riskkapitalbolag startade som en grupp affärsänglar som 

syndikerade sina investeringar.” 

 

Ett exempel är Spintop Ventures, som idag är ett etablerat och traditionellt 

riskkapitalföretag. Vi tog kontakt med grundaren Erik Wennberg för att fråga om de 

grundades genom att affärsänglar gick ihop och formaliserade sin verksamhet, och fick 

följande svar: 

 

“Det stämmer. De 3 grundarna var ursprungligen affärsänglar på enskilda håll 

innan vi bestämde oss för att slå ihop våra aktiviteter och starta Spintop från 

scratch. Det krävs väldigt många olika typer av ”skill-sets” för att bli en bra 

investerare och eftersom vi hade väldigt olika bakgrund men samma filosofi så 

bestämde vi oss för att försöka ”industrialisera” vår verksamhet.” 1 

                                                
1 Erik Wenngren Grundare Spintop Ventures, e-mailkonversation den 27 mars 2017. 
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Ytterligare ett exempel är Fredrik Wester, en affärsängel som har anställt en 

investeringsansvarig som gör investeringar med Fredrik Westers pengar (Lundell, 2016). 

Detta leder till något av gråzon kring huruvida Fredrik Wester är att betrakta som en 

affärsängel eller ett traditionellt riskkapitalföretag, med tanke på att det inte alltid är han 

som investerar sina pengar. 

 

Även Thomas Hjelm lyfter fram att en del affärsänglar närmar sig den traditionella sektorn 

av riskkapital, och syftar då framförallt på de mest professionella som investerar mycket 

kapital. Han menar att en anledning till att de närmar sig är att det sker en 

kunskapsöverföring från företag inom traditionellt riskkapital till affärsänglar. Genom att 

affärsänglar ibland får möjlighet att investera tillsammans med riskkapitalföretag lär de sig 

hur dessa företag gör och kan ändra sitt arbetssätt till följd av det, vilket gör att de 

affärsänglarna blir mer lika riskkapitalföretag.  

 

Stefan Lundell menar att saminvesteringar med vad han kallar för “superänglar” ökar 

affärsänglarnas kapitalstyrka vilket gör att de kan delta i finansieringsrundor som annars 

hade varit för stor för en enskild affärsängel. Denna typ av syndikering, där en “superängel” 

samverkar med ett stort antal affärsänglar, anser Stefan Lundell härstammar från USA där 

detta arbetssätt är vanligt. Arbetssättet har inte varit särskilt vanligt förekommande i 

Sverige men börjar bli allt mer utbrett. Denna nya konkurrens med traditionellt riskkapital 

anser Stefan Lundell kan driva på affärsänglarna att jobba mer strukturerat och 

professionellt, då det krävs vid så pass stora finansieringsrundor. Ett exempel på 

syndikering av affärsänglar som närmar sig traditionellt riskkapital är Nordic Makers. Erik 

Byrenius, en av grundarna, beskriver det som att “Vad gäller belopp vi kan investera så är 

det absolut så, att vi blir en aktör lite mer lik VC-bolag.“. 

 

Hans Landström menar att syndikering utvecklas i en process om fyra faser, vilket är 

beskrivet i föregående avsnitt. Hans Landströms resonemang om den fjärde fasen, där 

affärsängelgrupperna närmar sig riskkapitalföretag, återfinns således i Stefan Lundells 

resonemang ovan om att den ökade syndikeringen med inspiration från USA gör att 

affärsänglarna blir en tydligare konkurrent till riskkapitalsektorn.  

 

Att vissa affärsängelgrupperingar och syndikat närmar sig den traditionella 

riskkapitalsektorn är även något som Pär Hedberg håller med om. Nedan följer ett utdrag 

från intervjun med honom: 

 

Intervjuare: “Vilken påverkan tror du att affärsängelgrupperingarna kommer 

ha på affärsänglarnas arbetssätt och strukturer?” 
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Pär Hedberg: “Jag tror att det kommer leda till att företag kommer att kunna få 

finansiering från affärsänglar lite längre upp i kedjan. Det kommer ackumuleras 

mer pengar. Det börjar bli en del nätverk som är 10 till 15 personer som har 

ganska mycket pengar. Om de går ihop tillsammans och säger att "det här bolaget 

ska vi investera i", så kanske de har ackumulerat under ett antal år och kan 

genom den här grupperingen investera sju till åtta miljoner. Vilket inte skulle ske 

för åtta år sedan, då var investeringar på en till två miljoner kronor. Det leder till 

firepower från ängelgrupperingarna.” 

 

Ted Elvhage resonerar på samma sätt som Pär Hedberg. Genom att STOAF samlar pengar 

från ett 100-tal affärsänglar så har de möjlighet att investera i senare faser av företags 

utveckling än tidigare då kapitalstyrkan ökar. Däremot anser han att det finns en tydlig 

skillnad mot riskkapitalföretag då de, som Pär Hedberg också beskriver ovan, kan investera 

betydligt mer kapital och därmed i mer mogna företag. Men Ted Elvhage är dock tydlig med 

att STOAF har fått effekten att deras affärsänglar åtminstone har närmat sig traditionellt 

riskkapital.  

 

Det är dock viktigt att poängtera att det finns ytterligare en tydlig skiljelinje mellan 

affärsänglar och riskkapitalföretag som gör att dessa två inte kan bli helt lika varandra, 

nämligen det faktum att affärsänglar inte investerar andras pengar. Den empiriska datan är 

väldigt tydlig i att så fort en individ investerar andras pengar, kan den inte längre klassas 

som en affärsängel. Detta gör att så länge definitionen av affärsänglar innefattar kravet på 

att investera egna pengar kommer aldrig affärsänglar och riskkapitalföretag att vara helt 

likställda. Vissa affärsänglar må närma sig den traditionella riskkapitalsektorn, men 

kommer således aldrig att bli en kopia av den. Pär Hedberg uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Då är det ju institutionaliserat, då är det ju liksom en anställd eller en inhyrd 

person som å mina vägnar investerar mina pengar. Och det betraktar vi inte som 

affärsänglar, utan personen som investerar pengarna ska också vara personen 

som har tjänat dem.”  

 

Således konstaterar vi att studiens empiriska data pekar på att vissa affärsänglar närmar sig 

traditionellt riskkapital, även om det fortfarande finns en tydlig skiljelinje mellan dem. 

 

7.2.6 Stödsystem för affärsänglar 

Stödsystem är en viktig förutsättning för affärsänglars professionalisering som identifierats 

genom sekundärdata i form av en genomgång av vilka verktyg och stöd som finns 
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tillgängliga. Mer om de stödsystem som vi identifierat, och som ligger till grund för temat, 

finns att läsa i avsnitt 5.2.2 Syndikering av affärsänglar. 

 

Michael Hansen har identifierat en trend de senaste åren där fler stödsystem för 

affärsänglar har dykt upp, vilket han uttrycker sig på följande sätt om: 

 

“Ja men det finns ju mycket mer plattformar nu. Angellist, GUST, och såna där. 

Även för att leta case i andra länder. Det finns ju många såna där kanaler. Även 

Breakit och DI Digital... det fanns ju ingenting för 5 år sedan. Så det är väldig 

skillnad i hur mycket mediala grejer det finns, hur mycket verktyg det finns, hur 

mycket böcker och artiklar som är skrivna, det finns ju enormt mycket material.” 

 

Även de nätverk för affärsänglar som har skapats, såsom STOAF och Connect, förefaller ha 

haft en positiv effekt. Erik Byrenius menar att “Sådana nätverk är jättebra för en nybliven 

affärsängel. Komma in i det och exponeras mot en del bolag.”  

 

Enligt Pär Hedberg så har stödsystem, såsom STING, bidragit till en mer strukturerad 

process för affärsänglar, och han säger bland annat följande på ämnet: 

 

“Vi håller på att professionalisera ängelverksamheten ganska ordentligt. Vi har 

startat ett affärsängelinvesteringsbolag sen flera år tillbaka.”  

 

Dessa stödsystem förefaller även skapa en ökad transparens på marknaden, då 

entreprenörer har enklare att hitta affärsänglar. Hans Landström menar på att exempelvis 

ett stödsystem såsom Connect gör att det är mycket enklare för entreprenörer att få tag i 

investeringar via affärsänglar. Om man som entreprenör är intresserad av att komma i 

kontakt med affärsänglar kan Connect hjälpa en att strukturera ens affärsplan och sen få 

pitcha den framför en församling affärsänglar, vilket Hans Landström menar kan ge en 

ökad transparens. Pär Hedberg är inne på samma spår, fast genom ett omvänt perspektiv, 

då han menar att affärsänglar har det lättare att hitta entreprenörer i takt med att fler 

stödsystem har skapats. 

 

7.2.7 Standardisering av arbetssätt 

Om det har skett en standardisering av arbetssätt bland affärsänglar kan det vara en 

indikation på att det skett en professionalisering, varpå temat förtjänar ett dedikerat avsnitt 

i den empiriska presentationen. Temat är sprunget ur den teoretiska referensramen som 

lyfter fram standardiserad kunskapsutveckling som en del av en 

professionaliseringsprocess. Vi börjar med att presentera den empiri som motsätter sig en 

standardisering av affärsänglarnas arbetssätt, för att sedan presentera den empiri som 
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tyder på att en standardisering sker. 

 

Som tidigare nämnt kan en affärsängel antingen ta en aktiv eller en passiv roll i de företag 

som de investerar i. De stora skillnaderna mellan dessa roller har enligt den empiriska 

datan även implikationer på affärsänglarnas eventuella standardisering av arbetssätt. 

Michael Hansen och Therese Folkesson menar på att skillnaderna är så pass stora ifrån 

affärsängel till affärsängel kring hur de arbetar efter investeringen att det är svårt att ha en 

standardiserad process. Michael Hansen säger att: “Det är olika i hur man jobbar. En del 

vill vara aktiva i styrelser och en del vill inte. De kan hjälpa till bakom kulisserna med lite 

möten och sådär. Så det är väldigt olika hur man jobbar kan man ju säga”.  

 

Avsaknaden av standardisering är något som även Stefan Lundell instämmer i, men med en 

annan infallsvinkel då han anser att företagen som affärsänglar investerar i är i en så pass 

tidig fas, där många saknar såväl intäkter som en bevisad affärsmodell, vilket innebär att en 

standardiserad process kring utvärdering av investeringsmöjligheter är svår. Han säger att 

“Så vad ska man egentligen räkna på? Det är ju så svårt att veta vad som ska hända”. 

Istället menar Thomas Hjelm att affärsängelns investeringsbeslut ofta baseras på “mycket 

förtroende och inte så mycket papper”. Även Ted Elvhage anser att affärsänglars 

investeringsprocess ofta är för kaotisk för att standardisera och strukturera på ett allt för 

professionellt sätt. Istället är det en process som ofta inte går att styra, enligt Ted Elvhage. 

 

Även Hans Landström är skeptisk till att en standardisering har slagit igenom bland 

Sveriges affärsänglar, genom att säga följande: 

 

“De är väldigt individualistiska i sitt förhållningssätt. [...] Jag ser dem som 

individer och de förhåller sig otroligt olika i sina investeringar, hur man går 

tillväga för att göra investeringarna.” 

 

Erik Byrenius anser även han att det är svårt att standardisera allt för mycket av 

affärsänglars arbetssätt, på grund av att investeringarna sker i så tidiga faser i företagens 

utveckling. Erik Byrenius utvecklar resonemanget: 

 

“Investeringsverksamhet i så tidiga faser är mer likt en dejtingverksamhet än 

något annat. Det handlar väldigt mycket om att få personkemin att stämma. Att 

lära känna varandra under en tid, innan man faktiskt jobbar ihop. Och den delen 

är väldigt svår att standardisera tror jag.” 

 

Det förefaller däremot finnas vissa tendenser mot ett standardiserat arbetssätt, trots den 

empiriska data som är presenterad ovan som pekar åt motsatt håll. En faktor i detta är att 
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affärsänglar ofta vill följa en erfaren och erkänt skicklig affärsängel. Michael Hansen har 

själv upplevt att affärsänglar vill följa hans syndikat: “En del vill backa oss, eftersom vi har 

gjort det förr och kan det här. Det är toppen om vi kan haka på er, säger dem.” Genom att 

följa en erfaren investerare tas således ett steg mot ökad standardisering i form av att flera 

affärsänglar gör samma investeringar, baserat på vad som upplevs vara ett bra och beprövat 

sätt att arbeta på.  

 

Erik Byrenius har även arbetat för att standardisera vissa arbetssätt genom att starta en 

tjänst som heter Start-up Docs, som är en webbsida där han gratis delar med sig av mallar 

och avtal för entreprenörer och affärsänglar att använda sig av. Han hoppas att denna tjänst 

kan arbeta mot en standardisering av avtal och villkor för affärsänglar och entreprenörer. 

 

Therese Folkesson lyfter även hon fram tendenser av standardisering i form av 

organisationer vars uppgift delvis är att hjälpa affärsänglar. Hon säger att: “Många 

entreprenörer tar extern hjälp genom Connect, STING eller andra liknande inkubatorer. 

Där tror jag snarare att standardiseringen ligger. Entreprenörernas arbetssätt kommer 

smitta av sig på investerarna.”. Ted Elvhage är inne på samma spår, att organisationer 

hjälper affärsänglar mot ett mer standardiserat arbetssätt. Enligt Ted Elvhage måste 

samtliga medlemmar i STOAF först genomgå en utbildning som löper över ett halvår, och 

sen gå ett halvår tillsammans med en mentor som hjälper dem att i praktiken utföra 

arbetssättet som de lärde sig under utbildningen. Ted Elvhage anser att det faktum att alla 

affärsänglar i organisationen har genomgått samma utbildning har haft en stor påverkan på 

deras arbete, “När alla använder samma språk och samma referensramar så blir det 

mycket lättare för oss att ta bra beslut.” (Ted Elvhage).  

 

Ett annat exempel på när affärsängelnätverk och syndikat verkar för att driva en 

standardisering av affärsänglarnas arbete är European Business Angel Network (EBAN). 

EBAN samlar 150 affärsängelnätverk från 50 länder i Europa och har som målsättning att 

bland annat skapa standarder för arbetssätt och certifikat samt genomföra utbildningar 

(European Business Angel Network, 2017).  

 

Att organisationer kan leda till standardisering håller även Erik Byrenius med om, och 

syftar då till syndikatet Nordic Makers som han var med och startade. Han säger: 

 

“Så jag tycker kanske att Nordic Makers är det första steget, det första riktiga 

steget, som är en seriös satsning på att strukturera och standardisera mycket av 

jobbet.” 

 

Erik Byrenius poängterar dock att nätverk och syndikat som skapar standardiserade 
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arbetssätt kan leda till att affärsänglar generellt sett blir mer mindre standardiserade. 

 

“När det skapas affärsängelnätverk så kanske de tar fram sin egen standard för 

hur det funkar. De tar fram sin egen standard för hur de jobbar, de vill ha sin egen 

process.” (Erik Byrenius) 

 

Hans Landström upplever å sin sida att det kan ha skett en standardisering vad det gäller 

affärsänglarnas etiska beteende. Han beskriver det på följande sätt:  

 

“Jag vet att det gjordes ett arbete för att det här med en etisk kod kring hur man 

ska bete sig. Det tror jag har utvecklats lite grann. Det är inte rena vilda västern 

längre, det finns lite regler hur man ska bete sig i de här situationerna.”  

 

Empirin konstaterar således att det finns tendenser som såväl talar för en standardisering 

som emot en standardisering, och den pekar inte entydigt åt varken det ena hållet eller det 

andra. 

 

7.2.8 Inträdesbarriärer till att bli affärsängel 

Detta tema är identifierat genom den tidigare genomförda teoretiska genomgången som 

pekar på att inträdesbarriärer till ett yrke är en stor del av dess professionaliseringsprocess. 

Att det skapas inträdesbarriärer till yrket, genom att exempelvis kräva vissa utbildningar 

eller certifikat för att kunna vara verksam, är enligt teorin ofta en förutsättning för ett fullt 

professionaliserat yrke. Mot den bakgrunden anser vi det naturligt att lyfta fram den 

empiriska datan kring detta i ett eget avsnitt. 

 

Stefan Lundell menar att det finns tydliga inträdesbarriärer för affärsänglar, framförallt på 

grund av nätverk som man behöver tillgång till som affärsängel. Han menar att det som ny 

affärsängel kan vara svårt att få tillgång till dessa nätverk, där ofta värdefull information om 

intressanta investeringsmöjligheter finns att hämta. Även Daniel Goldberg lyfter fram 

fördelen i att ha tillträde till rätt nätverk då det möjliggör tillgång till information som är 

viktig för att kunna verka som framgångsrik affärsängel. Genom dessa informella nätverk 

blir det mycket lättare att få tillgång till rätt kontakter och de hetaste investeringsobjekten.  

 

Utöver nätverk, som Stefan Lundell och Daniel Goldberg lyfter fram, är en annan 

återkommande barriär som respondenterna nämner tillgång till kapital. Det är tydligt att 

det inte råder konsensus bland respondenterna kring hur hög denna inträdesbarriär 

faktiskt är för affärsänglar. Michael Hansen uttrycker sig på följande sätt: 

 

“Egentligen är de väldigt låga. Om ni chippar in 100 tusen i någon kompis start-
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up, och ni försöker hjälpa till bäst ni kan med att lotsa honom eller henne rätt så 

borde ni kunna säga att ni har gjort en ängelinvestering, egentligen. 

 

Therese Hansson håller med Michael Hansen om att det räcker med hundratusen kronor. 

Ted Elvhage diskuterar å sin sida ett kapitalkrav om en miljon kronor för att framgångsrikt 

verka som affärsängel. Andra respondenter sätter inte en exakt siffra på hur mycket pengar 

som krävs även om de alla är överens om att kapital krävs för att kunna börja verka som 

affärsängel. Det bör dock poängteras att med kapitalkrav menar respondenterna hur 

mycket pengar som behöver vara tillgängliga för investeringar som affärsängel, vilket 

givetvis inte är hela förmögenheten. Flertalet affärsänglar, personer inom 

intresseorganisationer och journalister, lyfter fram att affärsänglar inte bör investera mer 

än 10–20% av sin förmögenhet som affärsängel på grund av den extremt höga risken 

(Lennart Blomdahl, Per Börjesson, Pär Hedberg, Erik Byrenius och Stefan Lundell). Detta 

leder till att den totala förmögenheten som krävs alltså behöver vara mycket större än det 

kapital affärsängeln investerar. Affärsängelakademin anser, som tidigare beskrivet, att en 

affärsängel som verkar på heltid bör investera 5 till 7 miljoner kronor och därmed ha en 

förmögenhet om 50–100 miljoner kronor. Detta är en bild som Pär Hedberg delvis håller 

med om, då han anser att de krävs cirka 30–40 miljoner i förmögenhet för att kunna leva 

på arbetet som affärsängel. Kapitalkravet förefaller således variera beroende på vad 

respondenterna syftar på när de diskuterar investeringar som affärsängel.  

 

I det empiriska insamlandet av data kring vilka inträdesbarriärer som finns, framkom det 

även mycket information kring vilka inträdesbarriärer som inte finns. Stefan Lundell 

nämner exempelvis att en affärsängel inte behöver ha ett kontor utan kan ha det “på 

fickan”. Han menar även på att juridisk kompetens inte är ett måste då det går att köpa sig 

till den kompetensen genom konsulter. Vidare anser flertalet respondenter att utbildning 

inte är en inträdesbarriär till att vara verksam som affärsängel, då det inte finns ett formellt 

utbildningskrav (Therese Folkesson, Michael Hansen, Daniel Goldberg och Ted Elvhage). 

Snarare är arbetet som affärsängel något man lär sig själv, och inte kan studera sig till på 

universitet. Det är snarare så att kompetensen som behövs tillskansar man sig genom 

erfarenheter i arbetslivet, ofta genom att arbeta i entreprenörsdrivna företag eller driva ett 

själv menar flera av respondenterna (Therese Folkesson, Michael Hansen, Daniel Goldberg 

och Ted Elvhage). 

 

7.2.9 Affärsängel i kombination med andra åtaganden 

Delar av den teoretiska referensramen som tidigare presenterats anser att om arbetet görs 

på heltid är det ett första steg mot ett yrkes professionalisering, medan andra delar av den 

teoretiska referensramen inte lägger samma vikt på det. Vi anser dock att detta är en viktig 
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aspekt att undersöka genom den empiriska insamlingen, då det bär en stor relevans för 

studiens frågeställningar. 

 

Vid den empiriska insamlingen poängterade samtliga respondenter återigen att affärsänglar 

är en heterogen grupp individer som har olika förutsättningar och handlar på olika sätt. 

Den avgörande aspekten om individer endast arbetar som affärsängel eller i kombination 

med andra åtaganden förefaller dock vara frågan kring försörjning.  

 

“Det är väl utmaningen för alla änglar, inklusive oss själva. Hur vi ska få ihop vår 

egen ekonomi. Ha pengar, ha något som genererar pengar eller ut och konsulta. 

Det är ett måste för att leva på det. Räkningar kommer du ju ha oavsett.” (Michael 

Hansen) 

 

Att vara affärsängel är något som flera respondenter konstaterar inte genererar 

kontinuerliga inkomster, vilket innebär att det krävs inkomster från andra håll om 

affärsängeln inte är ekonomiskt oberoende (Michael Hansen, Stefan Lundell, Thomas 

Hjelm). Det främst förekommande svaret bland respondenterna var att de flesta 

affärsänglar har åtaganden på sidan av sina investeringar. Detta kan enligt vissa 

respondenter bero på den höga risken i affärsängelns investeringar. Som Michael Hansen 

uttrycker det: 

 

“Att säga: Nu har jag 5 miljoner här. Investerar 2 och använder 3 för att leva i 3 

år, och sen ska det bli fantastiskt. Till det säger jag bara "good luck". Exit kommer 

alltid mycket senare än du tror, om det ens kommer.”  

 

Att vara affärsängel är alltså inte en säker inkomstkälla samtidigt som det kräver ett 

långsiktigt investerarperspektiv. Den empiriska datan pekar således på att behovet av en 

kontinuerlig inkomst är avgörande för hur mycket tid affärsänglar lägger på sina 

investeringar. Desto mindre kontinuerlig inkomst en affärsängel behöver, desto mer tid har 

personen på att verka som affärsängel. 

 

Stefan Lundell utvecklar och konkretiserar detta faktum och menar att det generellt sett 

finns två typer av affärsänglar. Ena typen är affärsänglar som fortfarande har operativa jobb 

där de arbetar heltid och därmed inte har tiden att vara aktiv investerare, utan endast 

investerar kapital och sedan är passiva. Den andra typen är någon som tjänat mycket 

pengar och inte är i behov av en normal månadslön, och därmed lägger majoriteten av sin 

tid på att verka som affärsängel.  
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Antingen är man operativ i andra bolag fortfarande eller så har man cashat och 

då lägger man merparten av sin tid på ängelinvesteringar. (Stefan Lundell) 

 

Detta resonemang återkommer även hos Thomas Hjelm: 

 

Intervjuare: “De som gör det på heltid, är det då för att de kan leva på det eller 

att de har så gott ställt att de inte behöver en kontinuerlig månadsinkomst?” 

 

Thomas Hjelm: “Precis, de har det så pass gott ställt.”  

 

7.2.10 Möjlighet till utbildning 

Den teoretiska referensramen återkommer ofta till utbildning som en central del av ett 

yrkes professionalisering. Dels som skapare av inträdesbarriärer, då utbildning krävs för att 

få vara verksam, men även då det skapar en tydligare och mer kontrollerad 

kunskapsutveckling. Mot bakgrund av detta anser vi det intressant att undersöka 

utbildningsmöjligheter i kontexten av affärsänglar i Sverige. Genom att förstå de 

utbildningsmöjligheter som finns, och dess utveckling, anser vi att empirin ges större chans 

att besvara studiens frågeställningar. 

 

Flertalet respondenter berättar om hur det finns initiativ tagna till diverse utbildningar för 

affärsänglar, dock oftast kurser som varar i några dagar (Therese Folkesson, Michael 

Hansen, Pär Hedberg och Ted Elvhage). Organisationen som anordnar utbildningen 

varierar ofta, alltifrån riskkapitalbolaget Spiltan som anordnar Affärsängelakademin till 

Connect som enligt Therese Folkesson anordnar investeringsutbildningar där affärsänglar 

kan lära sig mer om investeringsprocessen. Michael Hansen beskriver utbildningen från 

Connect på följande sätt: 

 

Connect körde en investerarutbildning för änglar, och då är det alltid 30-40 änglar som 

signar upp sig och de betalar ändå några tusenlappar för det. Så det är enormt många 

som vill lära sig. Det gör ju såklart att alla blir lite mer professionella.”  

 

Dessa utbildningar är dock två respektive tre dagar långa, och enligt respondenterna inte 

ett krav för att verka som affärsängel (Therese Folkesson, Michael Hansen, Pär Hedberg 

och Ted Elvhage). På grund av affärsänglarnas spretiga arbetssätt finns det ingen formell 

utbildning, utan det handlar snarare om att tillskansa sig kunskap inom ekonomi och 

företagsbyggande. En del respondenter menar att affärsänglarnas bakgrund som 

entreprenör ofta gör att de har en kunskap om just detta (Ted Elvhage och Michael 

Hansen). Genom att jobba med företag och investera i företag lär man sig således det mesta 

som krävs som affärsängel. Som Michael Hansen uttrycker det: “Hantverket är något helt 
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annat, som är svårt att läsa sig till, det är bättre att uppleva det. [...] Att vara med och se 

och lära är värt så otroligt mycket mer.”  

 

För att exemplifiera den typ av utbildning som sker på dessa tillfällen har vi valt att bifoga 

ett utdrag av ett dokument från utbildningen Affärsängelakademin. Dokumentet visar på 

den typ av övningar som de deltagande affärsänglarna får genomföra medan de genomgår 

utbildningen. I avsnitt 7.2.3 Affärsänglars arbetssätt ger vi ytterligare beskrivningar om 

vad som ingår i Affärsängelakademin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument 2. Affärsängelakademin 
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7.2.11 Kunskapsutveckling 

Den teoretiska referensramen lyfter fram att kunskapsutveckling ofta är en central del av en 

professionaliseringsprocess, och i synnerhet vad eller vem det är som driver den framåt. 

Eftersom det inte finns formella utbildningsorgan anser vi denna fråga bli extra intressant i 

kontexten kring affärsänglar. Genom att förstå vad som driver affärsänglarnas 

kunskapsutveckling framåt hoppas vi generera ytterligare en pusselbit i hur affärsänglar 

eventuellt har professionaliserats, varpå ett empiriskt fokus på detta område förefaller såväl 

relevant som nödvändigt. 

 

Som tidigare beskrivet visar den empiriska datan att affärsänglar är en grupp individer som 

är löst sammansatta genom informella- och formella nätverk, med en avsaknad av 

övergripande branschorganisationer som samlar en majoritet av de verksamma 

affärsänglarna. Detta i kombination med brist på en formell utbildning som sätter en 

kunskapsstandard gör spridningen av kunskap ineffektiv visar studiens empiriska data. 

Affärsänglarna har dock i många fall en intention av att dela med sig av kunskap. 

 

“Informationsmöjligheterna ser annorlunda ut idag än tidigare. Vi skickar ju 

material till varandra. Naturligtvis under sekretess. Men det blir lite mer 

öppenhet.” (Thomas Hjelm) 

 

Thomas Hjelm menar att detta kunskapsutbyte har lett till att affärsänglar har blivit 

duktigare på det de gör. Bilden som Thomas Hjelm målar upp delas av flertalet andra 

affärsänglar som påpekar att deras kollegor oftast är relativt öppna med att dela med sig av 

information och hjälpa till (Erik Byrenius, Ted Elvhage och Per Börjesson). Erik Byrenius 

tror att detta delvis beror på att affärsänglar till viss del är beroende av varandra då 

syndikering mer eller mindre är ett måste, vilket gör att kunskapsutbyte sker naturligt. Han 

poängterar dock att detta bara sker bland de affärsänglar man interagerar med, “det är ju 

inte så att hela Stockholms ängelcommunity träffas då och då och liksom snackar 

strategier om hur man ska göra. Det är fortfarande individbaserat.” (Erik Byrenius) 

 

Även fast det således sker en kunskapsutveckling bland affärsänglar, så är det inte alltid att 

kunskapen sprids på bred front bland de som är verksamma inom området. Istället skapas 

silos av kunskap som stannar hos en viss grupp individer, och inte kommer övriga 

affärsänglar till gagn. Ted Elvhage säger: “Jättemånga har mycket kunskap med har inget 

sätt att dela med sig av den.” Denna brist på kunskapsspridning tror Ted Elvhage får 

konsekvenser för affärsänglarna i Sverige.  

 

Intervjuare: Om vi skulle öka kunskapsspridningen, skulle det öka chanserna för 

affärsänglar att bli mer professionella och strukturerade i sitt arbetssätt? 
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Ted Elvhage: “Ja extremt. Vi är inte närheten av där vi borde vara.” 

 

Lennart Blomdahl tar Ted Elvhages resonemang ett steg längre genom att mena att det 

finns en kunskapsstandard, i form av den som Affärsängelakademin lär ut och som är 

redovisad i tidigare kapitel, men som inte sprids och sätter sig på grund av avsaknaden av 

effektiva metoder att göra det. Då det inte är något krav för affärsänglar att genomföra en 

utbildning eller ta specifika certifikat blir det väldigt svårt att sprida de kunskapsstandarder 

som finns. 

 

Det bör även poängteras att det bland många respondenter upplevs ha skett en naturlig 

kunskapsutveckling, då affärsängel som fenomen fortfarande är förhållandevis nytt 

(Thomas Hjelm, Daniel Goldberg och Per Börjesson). Detta gör att individerna som verkar 

som affärsängel i många fall har utvecklat sin kunskap, genom att göra en karriär inom 

området. Per Börjesson beskriver det på följande sätt: 

 

“Du har fördelen att de här entreprenörerna som var 25 år 2000, det var många 

som gick på massor med minor. Så det är en faktor att folk har blivit duktigare. 

Både entreprenörerna, och nu kanske de har startat nytt bolag när de är 40 och 

blir affärsänglar när de är 50. Så där har det säkert byggts upp mycket 

kompetens, i och med att det är många som har varit med och såg krascherna. Så 

där har det skett en utveckling.” 

 

Således förefaller det ha skett en naturlig kunskapsutveckling som grundar sig i att 

affärsängel som fenomen är relativt nytt. 

 

7.2.12 Kultur, normer, symboler och språk 

För att förstå affärsänglar och deras eventuella professionalisering anser vi det relevant att 

samla in empiriska data kring deras kultur, normer, symboler och språk. Om det finns 

specifika särdrag inom detta område kan det ha en påverkan på affärsänglarnas arbete och 

deras eventuella professionalisering. Det finns även en viss koppling mellan detta tema och 

den presenterade teoretiska referensramen då vissa menar på att en 

professionaliseringsprocess kan leda till att yrkesutövarna samlas kring en gemensam norm 

och kultur som ett resultat av att de utvecklas mot en fullfjädrad profession. 

 

Michael Hansen menar på att det faktum att affärsänglar ofta är entreprenörer har en 

påverkan på den kultur som byggs upp. Han anser att entreprenörer ofta är optimister som 

har en stark tro på sin affärsidé, i såväl motgång som medgång. Denna obotliga optimism 

har en påverkan på vilken typ av människor som ofta är affärsänglar, och på den positiva 
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kultur som byggs upp de sinsemellan. Flertalet respondenter lyfter även fram att det faktum 

att affärsänglar ofta har en bakgrund som entreprenörer är en anledning till att de drivs att 

arbeta som affärsänglar (Erik Byrenius, Stefan Lundell och Daniel Goldberg). De menar att 

om man en gång är entreprenör, är man alltid entreprenör. På samma sätt anser Michael 

Hansen och Therese Hansson att vara affärsängel är en livsstil snarare än ett yrke. Dessa 

värderingar, att man brinner för sitt jobb, förefaller delas mellan en stor del affärsänglar. 

 

Therese Hansson påpekar att det finns ett visst språkbruk och en terminologi som kan 

upplevas som lite speciell, med begrepp som due diligence. Hon menar dock på att detta 

inte är överdrivet bland affärsänglar, och att det inte är så att de använder ett hemligt språk 

som är svårt för utomstående att förstå. Vi vill dock påpeka att det under det empiriska 

insamlandet har blivit relativt klart för oss att det finns en mängd specifika uttryck som 

respondenterna använder slentrianmässigt. För att ge några exempel: due diligence, exit, 

fintech, VC-bolag, delexit, pivot, buyout, venture och bootstrapping. Det förekommer även 

många diskussioner om personer som verkar i världen som omger affärsänglar som man 

förväntas ha koll på vem det är. Några exempel som har dykt upp under studiens intervjuer: 

Lena Apler, Staffan Persson, Daniel Ek, Per H Bergström och Fredrik Wester. Även fast 

respondenterna själva inte anser att språkbruket är särskilt svårt så kan vi konstatera att 

det trots allt finns en viss terminologi och en förväntan om förförståelse av människor som 

är verksamma i den här världen. 

 

Daniel Goldberg menar att affärsänglar kan känna en gemensam identitet med liknande 

normer och kultur. Detta menar han är resultat på grund av att kretsen kring nystartade 

företag är liten. Flera respondenter instämmer att det är en likformig massa, där 

majoriteten generaliseras som medelålders män med en examen från Handelshögskolan i 

Stockholm (Michael Hansen och Stefan Lundell).  

 

7.2.13 Affärsängel som yrke 

En professionaliseringsprocess leder, som påvisat i den teoretiska referensramen, till att 

gruppen individer verksamma inom området samlas under en gemensam profession eller 

ett yrke. Det finns en relevans för studiens frågeställningar att fokusera på huruvida 

respondenterna upplever affärsänglar som tillhörande ett yrke eller inte. Vi vill poängtera 

att empirin har samlats in utan att ge respondenterna information kring hur vi definierar 

ett yrke, deras svar är istället baserat på deras egna definition av vad som karaktäriserar ett 

yrke. 
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Figur 6. Affärsängel som yrke 

 

Figur 6 visar vilka svar vi har fått från respektive respondent på frågan “Anser du att 

affärsängel är ett yrke?”. Som kan utläsas visar den empiriska insamlingen att det är en 

vattendelare då det är en jämn spridning mellan svaren “Ja”, “Nja” och “Nej”. Vi kommer i 

detta kapitel presentera de nyanser som döljer sig bakom figur 6, för att reda ut vad som i 

vissa fall får affärsängel att klassificeras som ett yrke och vad som får det att inte 

klassificeras som ett yrke. 

 

Argument för att affärsängel är ett yrke 

Nedan kommer vi att nyansera svaren från de respondenter som anser att affärsängel är att 

klassificera som ett yrke, och därmed placerades i kategorin “Ja” i figur 6. 

 

De båda affärsänglarna som anser att det är yrke gör det på basis av att det enda de gör är 

att investera och jobba med företag. Thomas Hjelm uttrycker sig såhär: 

 

“Jag är en typisk som bara har jobbat med det här. Aldrig haft något annat yrke, 

utan haft de här engagemangen som yrke. Så visst är det är ett yrke.” 

 

Vi får höra ett liknande utlåtande från Ted Elvhage: “Ja, det är ett yrke. Jag är egentligen 

arbetslös. Jag är har inga andra inkomster förutom det jag får in på kapital.”  

 

Såldes baseras deras bild av affärsängel som ett yrke i att det inte konkurrerar med någon 

annan verksamhet, utan de går helhjärtat in i att vara affärsängel. De som arbetar heltid 

förefaller dock, i linje med tidigare presenterad empiri, vara en minoritet av det totala 

antalet individer som kallar sig för affärsänglar. Pär Hedberg uttrycker sig på följande sätt: 

 

En del av dem är sådana som professionaliseras mer och mer. Men de är inte 

jättemånga, men det finns en del sådana som är affärsängel/privat investerare på 

heltid och ser det som sitt yrke. Men det är inte jättemånga. [...] Av alla de här 

investerarna som man skulle betrakta som heltidsarbetande affärsänglar, det är 

säkert 10 %.  
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Det bör även poängteras att en affärsängel som anser att det är ett yrke gör det med 

brasklappen att det krävs en del pengar och stor kassa att investera ifrån för att det ska 

klassas som ett yrke. Thomas Hjelm lyfter fram exemplet med en person som investerar 50 

tusen kronor i sin grannes företag, och understryker att den typen av affärsängel inte har 

det som ett yrke då beloppen är för små och investeringarna för sporadiska.  

 

Argument för att affärsängel kanske är ett yrke 

Nedan kommer vi att nyansera svaren från de respondenter som var osäkra på huruvida 

affärsängel är att klassificera som ett yrke, och därmed hamnade i kategorin “Nja” i figur 6. 

 

Hans Landström belyser svårigheten att bedöma huruvida affärsängel kan klassificeras som 

ett yrke, då han anser att det beror på hur man definierar ett yrke. Han menar på att 

affärsänglarna fyller en funktion i samhället, men det är oklart om det verkligen är ett yrke, 

och huruvida det har någon betydelse att benämna affärsänglar som en yrkesgrupp. 

 

Anders Isaksson menar även han att det beror på hur man definierar ett yrke. Han anser att 

affärsängel kan klassas som ett yrke om de gör det som sin huvudsakliga syssla och arbetar 

med det professionellt. Han liknar det med en glidande skala baserat på tid spenderat, men 

var exakt gränsen går för om det ska anses vara ett yrke eller inte kan han dock inte 

specificera. Han menar att det är få som gör det på heltid, och i de flesta fall anser han det 

snarare vara en hobby.  

 

Pär Hedberg instämmer att en viktig faktor om det är ett yrke eller ej beror på om det görs 

på heltid. Om individen gör affärsängelinvesteringar som en syssla bland många andra så 

menar han att det är väldigt få som skulle klassa sig som affärsängel, och därmed inte se det 

som ett yrke. 

 

Michael Hansen nyanserar frågan än mer, och menar att det är en livsstil som blivit mer 

organiserad och därmed eventuellt kan anses vara ett yrke. På frågan “anser du att 

affärsängel är ett yrke?” svarar han: 

 

“Nja, det är snarare än livsstil. Men det kanske håller på att bli ett yrke.”  

 

Argument för att affärsängel inte är ett yrke 

Nedan kommer vi att nyansera svaren från de respondenter som inte anser att affärsängel 

är att klassificera som ett yrke, och därmed hamnade i kategorin “Nej” i figur 6. 

 

En av affärsänglarna uttrycker sig på följande sätt: 
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Intervjuare: Är det ett yrke för några, en liten grupp? 

 

Lennart Blomdahl: Nej inte affärsängel skulle jag säga. Ja... nej. Du kallar det 

ju inte yrke. Det blir din verksamhet, för de som är professionella, men de har ju 

blivit... du har inte sagt att "jag ska bli affärsängel".  

 

Intervjuare: Vad är det då som gör att läkare kallar man ett yrke, men inte 

affärsängel? 

 

Lennart Blomdahl: För att du kan välja att bli det och du får en lön för det du 

gör. Som affärsängel får du ingen lön. 

 

Den andra affärsängeln som ställer sig skeptisk till affärsängel som ett yrke gör det av 

samma anledningar som Lennart Blomdahl. Dessa anledningar kan sammanfattas till 

avsaknad av lön, att man inte medvetet satsar mot en karriär som affärsängel och att man 

drivs av passion. Han säger följande: 

 

“För mig är det inte ett yrke. Det är definitivt en del av mitt arbete. Själv skulle jag 

nog skilja på yrke och arbete. Och yrke låter för mig mer som något jag satsar på, 

"nu vill jag jobba med det här" och att man lägger hela sin tid på det. [...] Man får 

ingen lön som affärsängel. På så sätt är det mer som en hobby, än ett yrke. Som 

man försöker få att gå runt ekonomiskt under en 10-årsperiod.” (Erik Byrenius) 

 

Stefan Lundell anser även han att affärsängel inte är ett yrke, då han anser att det skiljer sig 

så pass mycket från ett traditionellt yrke: 

 

“Nej, det är inte ett yrke på det sättet. Det är ju mer en... livsstil är kanske fel ord. 

Det är ändå efter någonting oftast. Inte efter en karriär men efter man har sålt ett 

bolag eller efter att man har jobbat jättemycket för en stor koncern. Det är ett 

friare liv som affärsängel. På det sättet så tycker jag inte att det är ett traditionellt 

yrke, det är ingen som kommer fråga om de är på jobbet klockan 8.”  

 

Daniel Goldberg är också inne på linjen att affärsängel inte är att klassa som ett yrke, men 

driver en annan argumentation då han anser att det saknas vissa standardiserade 

processer:  

 

“Formaliserade verktyg för att utvärdera människor och bolag saknas. Processer 

kring hur en investering går till. Men jag tror att om jag skulle driva min 
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argumentation till sin spets, så skulle jag hävda att... I yrke läser jag in 

förvärvsarbete i, att man arbetar för någon annans pengar. Och det är per 

definition inte så att vara investerare. Jag tror inte jag skulle säga att vara 

investerare alls är ett yrke, det handlar om sparande.”  

 

Mot bakgrund av att respondenterna sprider sig jämnt mellan att svara “Ja”, “Nja” och 

“Nej” på frågan “Är affärsängel ett yrke?” kan vi konstatera att den enda konsensus som 

råder är en brist på konsensus. Argumentationen täcker bland annat teman såsom 

avlöning, motiv till att verka som affärsängel, utbildning, hur mycket tid som läggs, 

syndikering, olika typer av affärsänglar och verktyg för att utföra sitt arbete. Således 

återkommer mycket empiriska data som tidigare presenterats, varpå slutsatsen delvis kan 

dras att temat “Affärsängel som yrke” spelar en central roll i studiens empiriska material. 

Temat spelar inte bara en central del i studiens empiri, utan även i den kommande analysen 

och slutsatsen.  

 

Det är oundvikligt att, när vi undersöker affärsänglars eventuella professionalisering, till 

slut landa i frågan kring huruvida affärsänglarna har samlats under en gemensam 

yrkesgruppering eller inte. I den kommande analysen ämnar vi svara på den, och många 

fler, frågor för att möjliggöra en slutsats som på ett trovärdigt och tillfredsställande sätt 

besvarar studiens frågeställningar. 

 

8. Analys 

 

8.1 Introduktion  

Studiens syfte är att undersöka professionaliseringen av affärsänglar i Sverige. Syftets 

relevans grundas i tre anledningar, varav den första anledningen är att antalet affärsänglar 

tycks växa kraftigt. Den andra anledningen är affärsänglarnas samhällsfunktion vilket 

baseras i deras viktiga bidrag till entreprenörer. Den tredje anledningen är att det inte finns 

tidigare forskning om affärsänglars professionalisering i Sverige eller internationellt, vilket 

vi med denna studie vill råda bot på. 

 

Det som analysen ämnar svara på är hur långt Sveriges affärsänglar har kommit i 

professionaliseringsprocessen som omvandlar dem till en profession, baserat på studiens 

teoretiska referensram.  
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8.2 Analysmodell 

Att affärsänglar är en heterogen grupp individer märks tydligt i såväl tidigare forskning som 

i studiens empiriska data. Avdeitchikova och Landström (2016) menar på att det är svårt att 

få en överblicksbild över både affärsänglars omfattning och aktivitet i Sverige. Även denna 

studies respondenter anser att det är svårt att generalisera och få en överblick över de 

individer som kallar sig affärsängel, vilket exemplifieras genom bland annat följande citat: 

“Jag tycker att det är ett ganska svårt ämne, eftersom det är en så pass ohomogen grupp. 

Det är lätt att man generaliserar mycket bara för att få fram några tydliga svar.” (Stefan 

Lundell) 

 

Det vi vill säga med ovanstående är att vi är medvetna om och har respekt för den utmaning 

det innebär att generalisera bland en heterogen grupp individer. Detta till trots kommer 

denna analys att göra just det i viss utsträckning, med en modell som bygger på att 

affärsänglar uppfyller fler och fler specifika karaktärsdrag och professionaliseringskrav i 

takt med att de professionaliseras. Det bör dock poängteras att analysmodellens 

uppbyggnad har sin grund i att den empiriska datan tydligt visar på att det finns en stor 

mängd olika affärsänglar, och således är just mångfalden en viktig pusselbit i 

analysmodellens utformning. Vidare har tidigare forskning om affärsänglar i Sverige gjort 

grupperingar av de individer som verkar som affärsänglar (jfr. Avdeitchikova 2008; 

Sørheim och Landström, 2001), vilket tyder på att förfarandet att gruppera en heterogen 

grupp inte är omöjligt. 

 

Modellen, som presenteras i figur 7 nedan, ämnar dela in Sveriges affärsänglar i fyra 

stycken grupper. För att fullt ut förstå modellen är det viktigt att först ha förståelse för dess 

två grundläggande byggstenar: 

 

- Professionaliseringskrav: Dessa är identifierade från den teoretiska 

referensramen och lägger grunden till hur professionaliserad affärsängeln är. 

Senare i analysen kommer kraven att presenteras och kopplas ihop till respektive 

grupp av affärsänglar som är identifierade. Desto fler krav som uppfylls desto mer 

professionaliserad är affärsängelgruppen. Vi har med empiriska data sökt uppfylla 

dessa teoretiskt ställda krav på professionalisering, vilket detaljeras senare i 

analysen. 

- Karaktärsdrag: Dessa är identifierade primärt från studiens empiriska data, men 

i vissa fall även den teoretiska referensramen. Varje affärsängelgrupp har sina egna 

karaktärsdrag som definierar de individer som befinner sig i den gruppen, samtidigt 

som de i viss mån delas med den närliggande affärsängelgruppen. I figur 7 nedan 

presenteras dessa karaktärsdrag för respektive grupper.  
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Figur 7. Affärsängelgrupper 

 

Genom att bygga en modell som är inkluderande istället för exkluderande omfamnar vi 

mångfalden och komplexiteten i att generalisera bland en heterogen grupp individer. Det är 

mot denna bakgrund som analysmodellen inte är linjär, och inte förutsätter att affärsänglar 

alltid uppfyller samtliga professionaliseringskrav och karaktärsdrag i sin resa mot att 

professionaliseras. På grund av att det finns en sådan bredd bland typen av affärsänglar har 

vi byggt en modell som istället för att svara på om en affärsängel är professionaliserad eller 

inte snarare bygger på en glidande skala från inte alls professionaliserad till fullt ut 

professionaliserad. Det är även mot denna bakgrund som modellens olika 

affärsängelgrupperingar i viss mån är överlappande, då vi anser att heterogeniteten är så 

pass stark att det är missvisande att dela in grupperna med en allt för tydlig skiljelinje. 

Således delar alltså affärsängelgrupperna i viss mån karaktärsdrag. Är dock 

karaktärsdragen skrivna mer till vänster bland de överlappande grupperna betyder det att 

de är vanligare bland affärsängelgruppen till vänster, och samma sak gäller 

karaktärsdragen som är skrivna mer till höger bland de två överlappande grupperna. 

Exempelvis är karaktärsdraget “del av ängelgrupper” vanligare bland “superänglar” även 

fast det även förekommer bland “arketypänglar”. 

 

Mot bakgrund av tidigare beskrivning om komplexiteten i att generalisera bland en högst 

heterogen grupp bör det poängteras att en affärsängel inte nödvändigtvis uppfyller samtliga 

professionaliseringskrav eller karaktärsdrag bara för att den placeras i en viss grupp i 

modellen. Exempelvis kan en affärsängel enligt modellen anses mer eller mindre fullt ut 

professionaliserad utan att uppfylla ett karaktärsdrag eller ett professionaliseringskrav som 
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en inte alls lika professionaliserad affärsängel uppfyller. Modellen bör istället för ett facit 

snarare ses som en indikator kring hur professionaliserad affärsängeln faktiskt är, baserat 

på vilken grupp den tillhör. 

 

De olika grupperna är identifierade genom att konturerna av deras karaktärsdrag sakta 

men säkert har framkommit under den empiriska insamlingen samt sammanställningen av 

tidigare forskning. Genom att utveckla intervjuguiden i takt med att intervjuerna fortskridit 

har vi försökt triangulera grupperna genom att flertalet respondenter har beskrivit olika 

grupper på liknande sätt. Mot bakgrund av tidigare resonemang om överlappande 

karaktärsdrag känner vi oss trygga med att kategorisera en heterogen grupp, och anser att 

vi hanterar de risker som följer med det på ett effektfullt sätt.  

 

8.3 Beskrivning av grupperna 

8.3.1 Lottoängel 

“Lottoängel” är en grupp affärsänglar vars karaktärsdrag genomsyras av att de inte enbart 

verkar som affärsänglar. Till att börja med arbetar de oftast inte heltid som affärsänglar 

(Lennart Blomdahl), utan gör snarare sporadiska investeringar. Dessa sporadiska 

investeringsmöjligheter dyker upp genom opportunistiska möjligheter i form av att 

exempelvis grannen behöver kapital till sitt företag (Thomas Hjelm), Lennart Blomdahl 

beskriver det som att de “snubblar över en investeringsmöjlighet”. I linje med detta så 

lever affärsänglarna i den här gruppen inte på sina investeringar, då de är för små och 

sporadiska. Det är omöjligt att fastslå exakt hur stora deras investeringar är, men vissa 

empiriska data nämner beloppet 50 000 kronor (Thomas Hjelm). Således är individerna i 

denna grupp inte särskilt kapitalstarka när det kommer till investeringar som affärsänglar, 

och de har inte tillräckligt mycket kapital för att vara en fullfjädrad affärsängel (Pär 

Hedberg). Ett annat karaktärsdrag som kännetecknar gruppen är att de i mindre 

utsträckning än de andra affärsängelgrupperna är entreprenörer. De har inte en ambition 

att verka som affärsängel utan gör snarare opportunistiska och sporadiska investeringar när 

de dyker upp, utan att ett aktivt jobb görs för att leta upp dessa. Slutligen kännetecknas 

individerna tillhörande gruppen av att de inte har en strukturerad process i sitt arbete som 

affärsängel (Lennart Blomdahl). Denna grupp påminner om vad Sørheim och Landström 

(2001) benämner som “lottoinvesterare”. Dessa karaktäriseras av låg kompetens, en passiv 

roll i de företag de investerar samt sporadisk investeringsfrekvens (Sørheim och 

Landström, 2001), vilket vi anser är väldigt likt gruppen affärsänglar som vi väljer att 

benämna som “lottoängel”. 
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8.3.2 Konsultängel 

Karaktärsdragen inom denna grupp påminner i viss mån om de som återfinns i gruppen 

“lottoängel”. Vi argumenterar dock för att separera individerna i gruppen mot föregående 

grupp baserat på karaktärsdraget att de är intresserade av att primärt erbjuda tid och 

kompetens som valuta för investeringen som affärsängel. Såväl Pär Hedberg som flertalet 

individer vi träffade under deltagande observationer pekade ut denna grupp individer, 

vilket gör att vi bedömer gruppen som tillräckligt belagd med empiriska data för att 

rättfärdiga en egen grupp. Genom att de inte är tillräckligt kapitalstarka för att investera 

pengar i företag vill de istället investera tid och kompetens i form av konsulttjänster i utbyte 

mot ägarandelar i företaget (Pär Hedberg och deltagande observation 1). En ytterligare 

skillnad mot gruppen “lottoängel” är att individerna tillhörande denna grupp är något mer 

aktiva. De har en tendens att medverka på aktiviteter anordnade av affärsängelnätverk och 

kan även vara verksamma i flertalet företag som de har investerat tid och kompetens i 

(Deltagande observation 2). Vi vill dock poängtera att det finns en nyans av gråzon kring 

huruvida individerna tillhörande den här gruppen oproblematiskt kan klassificeras som 

affärsänglar. Som den empiriska datan samt teoretiska referensramen tydligt visar så krävs 

det en investering i form av egna pengar, och därefter ibland ett aktivt engagemang i 

företaget, för att klassificeras som en affärsängel. Personerna tillhörande gruppen 

“konsultängel”, som inte alltid investerar pengar utan snarare tid och kompetens, är således 

inte alltid att klassificera som en renodlad affärsängel. Genom att döpa gruppen till just 

“konsultängel” vill vi spegla denna gråzon på ett effektfullt sätt. 

 

8.3.3 Arketypängel 

Den här gruppens karaktärsdrag genomsyras av att de rör sig allt närmare den traditionella 

definitionen av en affärsängel, som investerar egna pengar och sen antingen är aktiv eller 

passiv i de investerade företagen. Vi har valt att döpa de till just “arketypängel” för att 

spegla normaliteten i deras beteende, då de sällan befinner sig i extremen av några skalor 

avseende bland annat bakgrund, syndikering, arbetsuppgifter och investerade summor 

pengar. Personen i denna kategori har ofta en bakgrund som entreprenör, och har ibland 

sålt delar eller hela sin verksamhet för att kunna fokusera på att verka som affärsängel 

(Stefan Lundell och Lennart Blomdahl). “Arketypängelns” bakgrund kan även vara som 

framgångsrik tjänsteman som har tjänat en del pengar efter en lång karriär som 

högavlönad, och som nu väljer att spendera en del av dessa pengar på investeringar som 

affärsängel (Stefan Lundell). Vad gäller arbetsuppgifter så är den empiriska datan tydlig i 

sin oförmåga att ge ett ensidigt svar, då “arketypängeln” antingen kan vara aktiv eller 

passiv i de företag som personen har investerat i (Stefan Lundell och Lennart Blomdahl). 

Det finns även en diskrepans bland hur frekvent personerna i denna grupp gör 

investeringar som affärsänglar, då vissa är väldigt aktiva medan vissa gör sporadiska 
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investeringar i något som kan liknas en filantropisk anda där motivet ofta är att ge tillbaka 

till det entreprenöriella systemet som en gång i tiden gjorde affärsängeln förmögen 

(Lennart Blomdahl). Det råder däremot en konsensus i den empiriska datan kring att 

individerna som tillräknas gruppen “arketypängel” ofta syndikerar i löst sammanhållna 

nätverk. Syndikering är vanligt, men sker sällan i strukturerade affärsängelgrupper med en 

genomarbetad arbetsprocess (Ted Elvhage). När det kommer till storlek på investeringarna 

så pekar den empiriska datan på att det ofta rör sig mellan ett par hundra tusen upp till max 

1 miljon kronor (Stefan Lundell och Pär Hedberg). Detta får effekten att “arketypänglarna” 

ofta har möjlighet att följa med i efterföljande finansieringsrundor som företagen genomför 

då affärsänglarna typiskt är relativt kapitalstarka (Pär Hedberg).  

 

8.3.4 Superänglar 

Gruppen “superängel” skiljer sig primärt från gruppen “arketypängel” genom att de ofta är 

mer erfarna, har en mer genomarbetad process, är del av strukturerade affärsängelgrupper, 

är väldigt kapitalstarka och i en högre utsträckning har en bakgrund som serieentreprenör 

eller väldigt framgångsrik entreprenör samt oftare är aktiva i de företag de har investerat i. 

Resultatet av dessa karaktärsdrag gör att gruppen “superängel” rör sig närmare den 

traditionella riskkapitalsektorn. 

 

Till att börja med kan vi konstatera att studiens empiriska material har två datapunkter 

som uppskattar hur stor andel av Sveriges affärsänglar som befinner sig i den här kategorin, 

varav den ena är 5% och den andra är 10% (Ted Elvhage, Pär Hedberg). Båda dessa 

datapunkter är utvunna är intervjuer med respondenter som anses ha en god överblick över 

Sveriges affärsänglar, och påståendet att 5–10% av Sveriges affärsänglar klassificeras i 

gruppen “superängel” bedömer vi således som relativt trovärdigt.  

 

Individerna i den här gruppen är ofta erfarna individer. Inte nödvändigtvis som 

affärsänglar men åtminstone som entreprenörer som har tjänat mycket pengar på att sälja 

sitt företag (Lennart Blomdahl, Pär Hedberg och Stefan Lundell). Det bör även poängteras 

att affärsänglarna som klassificeras som “superängel” även kan ha tillskansat sig sitt kapital 

genom en familjeförmögenhet som förvaltas genom investeringar. Kapitalstyrkan leder till 

att arbetet ofta utförs mer strukturerat, eftersom investeringarna har en tendens att ske 

mer frekvent jämfört med de andra grupperingarna (Lennart Blomdahl). Den mer 

strukturerade processen manifesteras inte sällan genom att “superänglarna” formerar sig i 

affärsängelgrupper som skapar en strukturerad arbetsprocess. Två exempel på detta är 

Stockholms Affärsänglar (STOAF) och Nordic Makers. STOAF:s arbetsprocess för 

investeringar går till på följande sätt: 
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1) Förfiltrering: Säkerställa att företaget uppfyller ett par grundkrav såsom 

geografisk närhet, värdering och kapitalbehov. 

2) Filtrering: Beslut om att fortsätta med due diligence eller inte. 

3) Partiell due diligence: Väljer ut ett par risker och osäkerheter i företag som 

undersöks noggrant. 

4) Due diligence: En total genomlysning av företaget. 

5) Förhandling: Baserat på en upprättad finansiell design förs en förhandling med 

entreprenören angående investeringsbelopp, ägarandel och värdering. 

 

(Ted Elvhage) 

 

Även Nordic Makers har en strukturerad process där de går igenom mer än 1000 

investeringsförslag, över drygt ett års tid, för att sedan investera i ett fåtal (Erik Byrenius). 

Ibland kan även “superänglar” till och med anställa en person utifrån som hjälper till att 

utvärdera potentiella investeringsmöjligheter, vilket är fallet med affärsängeln Fredrik 

Wester (Lundell, 2016). Mot bakgrund av tidigare exempel kan vi således konstatera att 

“superängelns” arbetsprocess är strukturerad och genomarbetad, vilket blir än mer tydligt 

när den sätts i kontext mot övriga grupperingar, framförallt “lottoänglar” och 

“konsultänglar”. 

 

Något som återkommer i diskussionen med respondenter kring “superänglar” är deras 

kapitalstyrka. En respondent pekar på att dessa individer antingen har sålt ett eller flera 

företag för uppemot hundra miljoner kronor eller har en substantiell familjeförmögenhet. 

Som den empiriska datan pekar ut ökar affärsängelns tendens att verka på heltid i takt med 

att deras behov av en kontinuerlig inkomst minskar, med tanke på att de då kan leva på 

deras förmögenhet i väntan på avkastningen från investeringarna som affärsängel. Om 

affärsängeln ska följa den modell som Affärsängelakademin lär ut behövs en förmögenhet 

om cirka 50–100 miljoner kronor för att kunna verka som affärsängel på heltid (Lennart 

Blomdahl). En annan respondent menar på att det krävs cirka 30–40 miljoner för att 

kunna verka som professionell affärsängel på heltid, vilket vi likställer med vad vi kallar för 

en “superängel” (Pär Hedberg). Om vi antar att dessa belopp är någorlunda korrekta kan vi 

dra slutsatsen att det krävs mellan 30 och 100 miljoner för att framgångsrikt verka som 

“superängel”, vilket får anses vara en hög inträdesbarriär. Den empiriska datan pekar 

således ut att det snarare är den tidigare ackumulerade förmögenheten som möjliggör att 

affärsänglar kan leva på sin verksamhet, snarare än den avkastning som investeringarna 

genererar. Detta kan exemplifieras med följande citat: 

 

Intervjuare: “De som gör det på heltid, är det då för att de kan leva på det eller 

att de har så gott ställt att de inte behöver en kontinuerlig månadsinkomst?” 
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Thomas Hjelm: “Precis, de har det så pass gott ställt.”  

 

“Superängeln” förefaller även vara relativt aktiv i de företag som den investerar i, vilket ofta 

tar sig uttryck i rådgivning eller en styrelseplats (Lennart Blomdahl). Genom att 

“superänglar” ofta har en bakgrund som framgångsrika entreprenörer har de mycket att 

tillföra de företag de investerar i i form av kompetens och nätverk. 

 

En annan aspekt som vi vill belysa är hur “superänglar” förefaller närma sig den 

traditionella riskkapitalsektorn. En bidragande faktor till det är att de har en tendens att 

saminvestera i affärsängelgrupper vilket leder till möjligheten att investera mer kapital än 

vad de hade kunnat göra individuellt. Erik Byrenius, medlem i Nordic Makers, uttrycker det 

på följande sätt: 

 

“Vad gäller belopp vi kan investera så är det absolut så, att vi blir en aktör lite 

mer lik VC-bolag.” 

 

Övrig empiriska data pekar åt samma håll, och många respondenter påpekar hur de absolut 

mest kapitalstarka och strukturerade affärsänglarna, som vi klassificerar som 

“superänglar”, närmar sig traditionellt riskkapital. Genom att gå ihop i strukturerade 

affärsängelgrupperingar så kan de ofta investera uppemot 7–8 miljoner vilket är en ovanligt 

hög summa när det kommer till affärsänglar (Pär Hedberg). Utöver ökad kapitalstyrka 

lyfter även en respondent fram att de mest professionella investerarna, som vi kallar 

“superänglar”, ibland deltar i samma finansieringsrundor som traditionella 

riskkapitalföretag vilket gör att de lär sig hur deras process fungerar och kan efterlikna den 

i framtida investeringar (Thomas Hjelm). Att “superänglar” närmar sig traditionellt 

riskkapital manifesteras i det faktum att en del riskkapitalföretag startades genom att 

affärsänglar gick ihop och tillsammans utvecklade sin verksamhet som affärsängel till att bli 

ett riskkapitalföretag genom att ta in externt kapital och skapa ett företag som de 

marknadsför publikt. Ett exempel på detta, som vi lyft fram i studiens empiriska avsnitt, är 

Spintop Ventures som idag är ett traditionellt riskkapitalföretag men som grundades av tre 

affärsänglar.2 Det bör poängteras att i samma stund som affärsänglarna beslutar sig för att 

investera externt kapital så är de inte längre att definiera som affärsänglar då det kräver att 

man investerar sitt eget kapital. Således finns det en naturlig ände i hur lika “superänglar” 

kan bli traditionellt riskkapital. 

 

 

                                                
2 Erik Wenngren Grundare Spintop Ventures, e-mailkonversation den 27 mars 2017. 
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8.4 Professionaliseringskrav 

När vi nu har klarlagt de olika grupperingarna av affärsänglar behöver 

professionaliseringskraven som studien har identifierat presenteras. Nedan följer en kort 

teoretisk beskrivning av varje professionaliseringskrav som ämnar att ge en kontext och 

bakgrund till varför de inkluderas i analysmodellen. Varje krav är, som tidigare nämnt, 

hämtat från den teoretiska referensramen och för en djupare beskrivning hänvisas således 

läsaren dit.  

 

Inom ramen för varje professionaliseringskrav kommer även den empiriska datan som har 

koppling till den teoretiska definitionen av kravet att presenteras. Vi avslutar sedan 

beskrivningen med att, i den mån det är möjligt, tilldela professionaliseringskravet till en 

affärsängelgrupp från analysmodellen genom att argumentera för att det helt eller delvis är 

uppfyllt. Vissa krav kan vi även konstatera är ej uppfyllda för samtliga av studien 

identifierade affärsängelgrupper. 

 

Vi väljer att inkludera samtliga professionaliseringskrav som studiens teoretiska 

referensram har identifierat för att ge en så pass nyanserad bild som möjligt. Genom att 

hämta inspiration ifrån en bred skara tongivande forskare inom professionalisering och 

professioner anser vi att studiens resultat blir välförankrat i tidigare forskning och därmed 

mer intressant.  

 

8.4.1 Arbetet utförs på heltid 

Inom ramen för den taxonomiska ansatsen identifierar Wilensky (1964) tre 

professionaliseringsfaser som yrkesgrupper genomgår för att bli mer strukturerade och 

professionella varav det första steget mot professionalisering är att det utvecklas till ett 

arbete som utförs på heltid. 

 

I den empiriska datan råder det konsensus om att det är omöjligt att ge ett enskilt svar på 

frågan kring huruvida affärsänglar verkar på heltid, eller deltid. Som tidigare beskrivet 

förefaller knäckfrågan vara hur pass förmögen affärsängeln är, där det finns ett tydligt 

samband mellan att desto förmögnare personen i fråga är, desto troligare är det att 

personen verkar som affärsängel på heltid. Följande citat beskriver det på ett förtjänstfullt 

sätt: 

 

“Antingen är man operativ i andra bolag fortfarande eller så har man cashat och 

då lägger man merparten av sin tid på ängelinvesteringar.” (Stefan Lundell) 
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Stefan Lundell utvecklar sitt resonemang när han delar in affärsänglar i olika grupperingar, 

och menar att det finns en grupp, som även han kallar för “superänglar”, som har tjänat 

mycket pengar och inte är i behov av en normal månadslön, och därmed kan lägga en 

majoritet av sin tid på att verka som affärsängel. Eftersom affärsängel är en syssla som inte 

genererar en kontinuerlig månadslön i de flesta fall behövs en stor summa pengar att falla 

tillbaka på eftersom affärsänglar “också har räkningar att betala” som Michael Hansen 

uttryckte det. Exakt hur stort detta kapital är kan vi inte dra definitiva slutsatser om baserat 

på studiens empiriska data men som tidigare beskrivet förefaller det röra sig mellan 30 till 

100 miljoner kronor vilket får anses vara en ansenlig summa. Förutsatt att affärsängeln har 

en förmögenhet i den storleksordningen klassificerar vi den som en “superängel” som 

därmed har de ekonomiska musklerna att verka på heltid. För grupperingen 

“arketypängel” finner vi ingen tydlig empirisk data kring huruvida de arbetar heltid eller 

deltid, men vi antar att det finns en skala där de som befinner sig närmast “superänglarna” 

gör det på heltid medan det finns en grupp som kombinerar arbetet som affärsängel med 

andra åtaganden. Ett exempel på en sådan individ är respondenten Michael Hansen som är 

affärsängel och samtidigt VD för ett nystartat företag. När det kommer till såväl 

“lottoänglar” som “konsultänglar” så är den empiriska datan tydlig i de inte arbetar på 

heltid, vilket vi presenterar tydligt i beskrivningen av de grupperingarna. 

 

8.4.2 Utbildningsmöjligheter och auktorisering 

I Wilenskys (1964) tre professionaliseringsfaser innefattar den andra att det skapas 

utbildningsmöjligheter för professionen i form av akademiska utbildningar. Även Krejsler 

(2005) är inne på samma spår genom att mena på att professionaliseringsprocessen 

innefattar jakten på exklusiva rättigheter att utöva sitt yrke genom officiell utbildning eller 

auktorisering som behöver genomföras innan individen kan få utöva yrket. Slutligen anser 

också Cleary (2011) att utbildningsmöjligheter är en central del i 

professionaliseringsprocessen då det bidrar till att göra ett yrke legitimt. 

 

När det kommer till utbildningsmöjligheter som kan leda till en auktorisering är den 

empiriska datan tydlig kring att det saknas för affärsänglar. Vi har tidigare presenterat att 

det närmaste en formell utbildning för affärsänglarna i Sverige är Affärsängelakademin. 

Denna pågår dock bara i några dagar och det medverkande antalet är inte mer än 70 

personer (Lennart Blomdahl). Även Connect anordnar utbildningar där 30 till 40 

affärsänglar lär sig mer om investeringsprocessen under några dagar (Therese Folkesson 

och Michael Hansen). Om vi utgår ifrån GEM:s rapport som påstår att 6% av Sveriges 

befolkning på något sätt verkar som affärsängel (Braunerhjelm m.fl., 2016) så kan vi 

konstatera att de utbildningsmöjligheter vi har funnit genom den empiriska datan enbart 

utbildar ett litet fragment av den totala mängden affärsänglar. Vi argumenterar för att detta 

delvis beror på att utbildning och auktorisering inte är ett krav för att verka som 
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affärsängel. En individ går en affärsängelutbildning enbart i egen vinning, för att lära sig 

hur man gör bättre investeringar. Istället för formella utbildningar pekar den empiriska 

datan på att affärsänglar behöver viss kunskap om ekonomi och företagsbyggande, vilket de 

ofta har lärt sig om de har en bakgrund som entreprenör eller genom en ekonomutbildning 

på högskola eller universitet. Vi anser dock att det finns en logik i att det saknas 

akademiska utbildningar specifikt för affärsänglar. Till att börja med kan vi argumentera 

för att det primärt är gruppen “arketypängel” och “superängel” som har ett behov av en 

eventuell utbildning då det bara är de som är så pass frekventa i sina investeringar att det 

potentiellt skulle finnas ett behov av en utbildning, för “lottoängel” förefaller det inte 

relevant att utbilda sig för att göra sporadiska investeringar i sin grannes eller väns företag. 

Individerna i de två förstnämnda grupperna besitter en betydande kapitalstyrka ofta 

baserat på en familjeförmögenhet, framgångsrik karriär som tjänsteman eller att de sålt sitt 

företag. Dels har de förmodligen redan en akademisk utbildning, och dels är de förmodligen 

inte intresserade av att sätta sig vid skolbänken igen. Mot den bakgrunden argumenterar vi 

för att det är logiskt att affärsänglar inte omfattas av krav på utbildning eller auktorisering, 

och således finner vi det empiriskt och argumentativt belagt att affärsänglar inte än har 

uppfyllt detta professionaliseringskrav i Sverige. 

  

8.4.3 Skapande av standarder och systematiserad teori 

I Wilenskys (1964) tre professionaliseringsfaser leder skapande av akademiska utbildningar 

till att det uppstår ett ramverk med standarder. Krejsler (2005) argumenterar på ett 

liknande sätt då han anser att en fullt utvecklad profession baserar sin yrkesutövning på 

systematiserad teori. 

 

Som presenterat i studiens empiriska avsnitt finns det data som pekar mot att det i viss 

mån har skapats standarder och systematiserad teori, samtidigt som det finns data som 

pekar på det motsatta. Den primära anledningen till att affärsänglar är en grupp individer 

som har svårt att standardisera sitt arbetssätt förefaller vara deras individualistiska natur. 

Hans Landström uttrycker det på följande sätt: 

 

“De är väldigt individualistiska i sitt förhållningssätt. [...] Jag ser dem som 

individer och de förhåller sig otroligt olika i sina investeringar, hur man går 

tillväga för att göra investeringarna.”  

 

Genom att affärsänglar ofta agerar ensamma, eller i lösa kontrakt till varandra, så finns det 

gott om spelutrymme för de att agera på det sättet de själva anser vara mest lämpligt. Det 

faktum att de dessutom investerar sina egna pengar gör att de själva helt behåller 

kontrollen kring vilket arbetssätt de väljer, då de inte har någon att svara upp till. Vidare 

pekar den empiriska datan på att de företag som affärsänglar investerar i, ofta nystartade 
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och teknikintensiva företag med svårkontrollerad risk, har en viss påverkan på 

standardiseringen av arbetssätt. Då dessa företag har en begränsad historik, finns det inte 

alltid särskilt mycket data för affärsängeln att utvärdera, vilket gör det svårt att skapa en 

alltför standardiserad process. Slutligen argumenterar vi även för att avsaknaden av 

utbildningsmöjligheter har en negativ påverkan på standardisering. Genom att det inte 

finns en utbildning som når samtliga affärsänglar bör det vara väldigt svårt att etablera en 

standard och systematiserad teori, som sedan lärs ut till samtliga verksamma. Om vi jämför 

med ett yrke såsom läkare, så genomgår de en lång utbildningsprocess där samtliga 

individer får ta del av mer eller mindre samma systematiserade teori. Även fast det finns 

försök till systematiserad teori för affärsänglar, såsom den som är presenterad från 

Affärsängelakademin, så når den bara ett fragment av den totala mängden affärsänglar 

vilket gör spridning av standarder på bred front mer eller mindre omöjlig. 

 

Trots de ovan nämnda hindren mot standardisering och systematiserad teori finner vi i den 

empiriska datan tecken på att steg mot standardiserade arbetssätt tas, framförallt genom 

stödorganisationer som Connect och affärsängelgrupperingar som STOAF och Nordic 

Makers. Flertalet respondenter lyfter fram hur dessa grupperingar har en tendens att skapa 

standardiserade arbetssätt, då de blir en naturlig plattform att kommunicera ut hur 

affärsängeln bör arbeta. Erik Byrenius uttrycker det på följande sätt: 

 

“Så jag tycker kanske att Nordic Makers är det första steget, det första riktiga 

steget, som är en seriös satsning på att strukturera och standardisera mycket av 

jobbet.” 

 

Ett annat exempel på hur affärsängelgrupperingar standardiserar arbetssätt är STOAF:s 

rigorösa investeringsprocess som deras medlemmar måste följa, vilket vi presenterat 

tidigare. Det bör dock poängteras att dessa grupperingar är fragmenterade och enbart 

omfattar ett fåtal av det totala antalet affärsänglar vilket leder till att den eventuella 

standardisering som de ger upphov till dels ter sig olika mellan grupperingarna och dels 

bara når ett fåtal av affärsänglarna. Mot bakgrund av detta argumenterar vi för att 

skapande av standarder och systematiserad teori delvis har nått de affärsänglar som är 

engagerade i olika former av grupperingar såsom stödorganisationer och 

affärsängelgrupper i form av syndikat. I vår beskrivning av de av studien identifierade 

affärsängelgrupperna är det framförallt “arketypänglar” samt “superänglar” som verkar i 

dessa stödorganisationer och syndikat. Detta leder oss till slutsatsen att 

professionaliseringskravet “skapandet av standarder och systematiserad teori” delvis är 

uppfyllt för affärsängelgrupperna “arketypängel” och “superängel” medan det inte är det 

för “lottoängel” och “konsultängel”.  
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8.4.4 Professionella organisationer för professionens medlemmar skapas 

Detta professionaliseringskrav har stark anknytning till de flesta teoretiska ansatser som är 

presenterade i studiens teoretiska referensram. Krejsler (2005) menar att inom en 

profession så har utövarna en stark anknytning till varandra genom formella och informella 

föreningar. Även Wilensky (1964) menar på att ett steg i professionaliseringsprocessen är 

att det grundas professionella organisationer som verkar för yrkesgruppen. Dessa 

organisationer är till för att ta fram vad yrkesområdets uppgifter innefattar och hur dessa 

ska genomföras med kvalité. Att organisationer är en central del finner vi även stöd för i 

den mer nutida teoriströmningen då Cleary (2011) anser att professionella organisationer 

som representerar yrkesgruppen är en central del i professionaliseringsprocessen.  

 

Ett återkommande tema i det empiriska underlaget är organisationer för affärsänglar, så 

kallade syndikat. Utöver syndikat, där affärsänglar saminvesterar och samverkar, har det 

skapats flertalet stödorganisationer för affärsänglar såsom Connect och STING. Behovet av 

att samarbeta framkommer tydligt, exempelvis genom följande citat: 

 

“Som enskild affärsängel så kan du inte bli en professionell investerare i onoterade 

bolag. Hur mycket du än vill. Det går inte. Det finns inte pengarna, det finns inte 

tiden, det finns inte deal flowet. Så du måste samarbeta.” (Lennart Blomdahl) 

 

Det kan konstateras ett par intressanta saker när vi sätter empirin i relation med den 

teoretiska referensramen. För det första så finns det ingen nationell organisation som 

samlar en majoritet av affärsänglarna, utan det är istället baserat på primärt mindre 

syndikat som verkar fristående från varandra. Även fast den teoretiska referensramen inte 

explicit nämner nationella organisationer, så anser vi att den förutsätter att det skapas 

organisationer som åtminstone representerar en majoritet av utövarna inom området. För 

det andra kan vi konstatera att det finns en skala i hur strukturerade och organiserade 

dessa organisationer och syndikat är. Stödorganisationer såsom Connect och STING 

förefaller vara relativt strukturerade, baserat på att vi har intervjuat respondenter från 

respektive organisation. När det kommer till syndikat finner vi däremot ett brett spektrum, 

från ett par affärsänglar som oorganiserat syndikerar tillsammans för en enskild investering 

till väldigt organiserade affärsängelgrupperingar såsom Nordic Makers och STOAF. 

Professionaliseringskravet är tydligt i att det förutsätter just professionella organisationer, 

och i det facket argumenterar vi för att det inte går att placera de löst sammanhållna 

syndikaten som går ihop temporärt till specifika investeringar. Däremot anser vi att det går 

att kategorisera stödorganisationer såsom Connect och STING samt 

affärsängelgrupperingar såsom Nordic Makers och STOAF som professionella 

organisationer för utövarna inom området.  
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Mot bakgrund av ovanstående resonemang återstår att fastställa vilka av de av studien 

definierade affärsängelgrupperna som uppfyller professionaliseringskravet om skapande av 

professionella organisationer för professionens medlemmar. Som vi tidigare argumenterat 

för är det primärt stödorganisationer samt organiserade affärsängelgrupperingar som vi 

klassar in som professionella organisationer, varpå de affärsänglar som ingår i dessa 

organisationer kan konstateras ha uppfyllt detta professionaliseringskrav. I 

beskrivningarna av respektive affärsängelgrupp finner vi att det primärt är grupperna 

“arketypängel”, “superängel” samt “konsultängel” som verkar i dessa sammanhang. 

“Arketypänglar” finner vi i syndikat såsom STOAF, “superänglar” hittar vi i 

affärsängelgrupperingar som Nordic Makers och “konsultänglar” hittar vi i 

stödorganisationer såsom Connect. Alltså drar vi slutsatsen att det är dessa grupperingar 

som har uppfyllt detta professionaliseringskrav. “Lottoänglar” finner vi däremot inget 

empiriskt stöd för att de verkar i strukturerade syndikat, vilket leder till slutsatsen om att 

de ej uppfyllt professionaliseringskravet. 

 

8.4.5 Professionen fyller en funktion i samhället  

Det finns vissa teoretiska strömningar som likställer professioner med en tydlig funktion i 

samhället, där vi tolkar det som att professionen bör tillföra samhället en tydlig nytta för att 

klassificeras som fullt ut professionaliserad. Enligt Krejsler (2005)  drivs utövarna inom en 

profession inte primärt av pengar och eget särintresse, utan snarare ser sitt bidrag till 

samhället som en stor del av motivationen. Det finns även andra teoretiska ansatser som 

också menar på att en profession fyller en viktig funktion i samhället, då professionen bör 

vara involverad i fundamentala samhällstjänster såsom födsel, rättsväsende, hälsa, 

utbildning eller militär verksamhet (Olgiati, Orzack och Saks 1998 se Evetts, 2003). 

 

Vi har tidigare i studien konstaterat att affärsänglars funktion i samhället bygger på att de 

är en viktig faktor i att nystartade företag har möjligheten att överleva. Utifrån Olgiati, 

Orzack och Saks (1998 se Evetts, 2003) definition att en profession bör vara involverad i en 

fundamental samhällstjänst så anser vi det svårt att argumentera att affärsänglar är en så 

pass viktig grundpelare för samhället. Möjligtvis kan det argumenteras att entreprenörer 

som bidrar med en innovation för att förbättra samhället är en fundamental samhällstjänst 

och affärsänglar kan spela en roll i deras framgång. Detta är dock en alltför spekulativ 

analys som studien inte kan bekräfta på ett trovärdigt sätt. 

 

Den empiriska och teoretiska definitionen av en affärsängel är att de investerar sin egen tid 

och pengar, vilket innebär att de oftast inte har ett ansvar mot någon annan. Detta kan 

argumenteras vara ett relativt individualistiskt synsätt, där affärsänglar utnyttjar den 

position som nystartade företag befinner sig i för att i slutändan tjäna pengar, vilket då talar 

emot Krejslers (2005) argument. Vår empiriska data pekar dock på att motiven för att 
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investera som affärsängel för många är att de vill ge tillbaka till det entreprenöriella 

systemet, och inte primärt för att tjäna pengar (Erik Byrenius, Stefan Lundell och Lennart 

Blomdahl).  

 

Huruvida motivet är att främst tjäna pengar eller ge tillbaka till det entreprenöriella 

systemet anser vi dock inte vara av någon betydelse för den faktiska nyttan ur ett 

samhällsperspektiv. Det som vi däremot anser spela roll ur ett samhällsperspektiv är hur 

frekvent affärsänglar investerar samt hur mycket kapital och kunskap affärsänglarna kan 

bidra med. Detta eftersom att ju mer pengar som investeras, desto mer bidrar affärsängeln 

till det entreprenöriella systemet. Mot den bakgrunden anser vi att det är endast 

“superänglar” och “arketypänglar” som helt uppfyller detta professionaliseringskrav, då de 

investerar ofta och har mycket kapital och erfarenhet. Med detta sagt så bidrar även 

“lottoänglar” och “konsultänglar” med en samhällsnytta på samma sätt som “superänglar” 

och “arketypänglar”, men i och med att de investerar så pass sällan argumenterar vi att de 

därmed endast delvis uppfyller professionaliseringskravet.   

 

8.4.6 Betald anställning 

Att professionen ska generera en inkomst återfinns primärt i de mer nutida 

teoriströmningarna, som karaktäriseras av sin lösare definition av en profession. Cleary 

(2011) anser att termen profession kan användas för att löst beskriva betald anställning, och 

att en del av professionaliseringsprocessen är professionens förmåga att generera en 

inkomst för individen som är verksam inom professionen. 

 

Den empiriska datan pekar entydigt mot att arbeta som affärsängel inte genererar en 

normal inkomst per månad. Att investera som affärsängel är kopplat till en stor risk, på 

grund av att det är låg chans att faktiskt tjäna pengar på sin investering. Erik Byrenius 

belyser ämnet på följande sätt: 

 

“Man får ingen lön som affärsängel. På så sätt är det mer som en hobby, än ett 

yrke. Som man försöker få att gå runt ekonomiskt under en 10-årsperiod.”  

 

Flertalet respondenter påvisar den långa tidshorisonten som krävs för att få avkastning på 

det kapital som investeras som affärsängel (Lennart Blomdahl, Michael Hansen och Erik 

Byrenius). Michael Hansen lyfter även fram att om man inte har tillräckligt mycket pengar, 

så arbetar man inte som affärsängel på heltid eftersom man då måste generera inkomster 

på annat håll. Ted Elvhage är dock ett exempel på en affärsängel som arbetar med det på 

heltid då han nämner att han inte har några andra inkomster förutom från sina 

investeringar som affärsängel.  
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Ur en teoretisk synpunkt kan en affärsängel generera inkomster, där “arketypänglar” och 

“superänglar” har större chans att lyckas med detta på grund av deras breda portfölj av 

företag och strukturerade arbetsprocess. “Lottoänglar” och “konsultänglar” kan också 

lyckas med detta, men de investerar så pass sporadiskt och utan större eftertanke att detta 

professionaliseringskrav inte kan anses uppnått. Vi skulle dock argumentera att ingen av de 

fyra presenterade grupperingarna inom affärsänglar uppfyller Clearys (2011) 

professionaliseringsteori om betald anställning. Att vara affärsängel innebär att man inte 

får en garanterad inkomst, då det snarare är en verksamhet som de försöker få att gå runt 

under en längre tidsperiod. 

 

8.4.7 Legitimitet och exklusivitet genom inträdesbarriärer 

Konceptet kring inträdesbarriärer som en del av professionaliseringsprocessen finner brett 

teoretiskt stöd i de olika teoretiska ansatserna som presenteras i denna studie. Såväl 

Wilensky (1964), Cleary (2011), Krejsler (2005) som Abbott (1988) anser att exkludering 

genom inträdesbarriärer är en central del i en grupp individers professionaliseringprocess. 

Wilensky (1964), Cleary (2011) och Krejsler (2005) fokuserar på exkludering genom 

utbildning som krav för att utöva yrket, medan Abbott (1988) snarare fokuserar på 

gemensamma sociala och kulturella aspekter inom professionen som exkluderar 

utomstående. Genom att skapa inträdesbarriärer exkluderas individer från professionen om 

de inte uppfyller de krav som ställs, och således skapas en legitimitet och exklusivitet bland 

de individer som faktiskt uppfyller de krav som ställs på antingen utbildning eller sociala 

och kulturella aspekter. 

 

Den empiriska datan är enig om att det finns inträdesbarriärer till att verka som 

affärsängel, även om den är något oenig kring hur höga dessa faktiskt är. Nedan presenterar 

vi de inträdesbarriärer som empirin pekar ut som centrala: 

 

- Kapital: Samtliga respondenter menar på att kapital är ett krav för att verka som 

affärsängel, vilket förefaller rimligt då definitionen av en affärsängel innefattar en 

individ som investerar sina egna pengar. Hur mycket kapital som krävs, det vill säga 

hur hög denna inträdesbarriär är, beror däremot på vilken typ av affärsängel som 

avses. För gruppen “lottoängel” kan det räcka med 50 tusen kronor att investera i 

grannens företag, och för “konsultänglar” krävs inte alltid särskilt mycket kapital då 

man även investerar sin tid och kompetens i utbyte mot ägarandelar. För de mest 

aktiva och kapitalstarka affärsänglarna, som vi menar återfinns primärt i gruppen 

“superängel” och i viss mån även “arketypängel”, så stiger dock kapitalkravet 

kraftigt. Som tidigare presenterat tyder viss empiriska data på att det krävs en 

förmögenhet mellan 30 och 100 miljoner för att framgångsrikt verka som en 

affärsängel på heltid.  
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- Nätverk: Grundtanken bakom denna inträdesbarriär är att nätverk i vissa fall är 

ett krav för att att lyckas komma åt de investeringsobjekt som krävs för att 

framgångsrikt verka som affärsängel. Nätverken är ofta stängda och inte helt lätta 

att komma åt som nybliven affärsängel. Enligt studiens empiri förefaller de mest 

aktiva och strukturerade affärsänglarna gå igenom närmare 500 

investeringsmöjligheter per år, vilket inte är möjligt om man inte har tillgång till 

rätt nätverk. Således argumenterar vi för att nätverk som inträdesbarriär är relativt 

tydlig för gruppen “arketypängel” och “konsultängel”, som inte har behov av ett så 

pass stort deal flow, och mycket tydlig för gruppen “superängel” som är väldigt 

aktiva och gör många investeringar. För gruppen “lottoängel” och deras 

opportunistiska investeringsstrategi finns dock inget särskilt behov av ett stort 

nätverk då de gör sporadiska investeringar som dyker upp i deras närhet på ett 

slumpartat vis. 

- Möjlighet till oavlönat arbete: Vissa respondenter pekar ut att det tar väldigt 

mycket tid att vara aktiv affärsängel, vilket gör det till en inträdesbarriär. En 

respondent lyfte fram exemplet med de mest aktiva affärsänglarna som går igenom 

uppemot 500 investeringsmöjligheter per år, och samtidigt är aktiv i flertalet 

företag genom exempelvis en styrelseplats. För att verka som en så pass aktiv 

affärsängel krävs det att man har råd att spendera mycket tid på oavlönat arbete. 

Detta berör primärt “arketypänglar” samt “superänglar” och i viss mån 

“konsultänglar” eftersom de är aktiva i sitt arbete som affärsängel. För 

“lottoänglar” finns dock inget särskilt krav på att spendera tid då de inte lägger 

mycket tid på att varken identifiera investeringsmöjligheter eller aktivt arbeta i de 

företag de investerar pengar i. 

 

Den empiriska datan är, som ovan beskrivs, tydlig med att det finns vissa inträdesbarriärer 

till att verka som affärsängel. Vi vill även lyfta fram en inträdesbarriär som däremot 

förefaller saknas. 

 

- Utbildning: I föregående avsnitt har vi diskuterat hur utbildning inte är ett krav 

för att verka som affärsängel, och således kan vi konstatera att det inte har en roll 

som inträdesbarriär. Vi hänvisar läsaren till 8.4.2 Utbildningsmöjligheter och 

auktorisering för en repetition av det resonemanget. 

 

Vi kan konstatera att det finns flertalet tydliga och höga inträdesbarriärer, samtidigt som 

vissa saknas. Den teoretiska referensramen är, som tidigare beskrivet, tydlig i att 

inträdesbarriärer är ett steg i professionaliseringsprocessen. Den fokuserar dock på 

inträdesbarriärer i form av utbildning (Wilensky, 1964; Cleary, 2011; Krejsler, 2005) samt 

gemensamma sociala och kulturella aspekter inom professionen som exkluderar 
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utomstående (Abbott, 1988). Medan det finns empiri som pekar på viss gemensam identitet 

mellan affärsänglar, verkar detta inte som en inträdesbarriär. Vad gäller utbildning 

konstateras det inte vara en inträdesbarriär. För grupperna “konsultängel”, “arketypängel” 

och “superängel” konstaterar vi däremot att det finns flertalet andra framstående 

inträdesbarriärer, som beskrivs ovan. 

 

Huruvida detta professionaliseringskrav är uppfyllt eller inte för dessa tre 

affärsängelgrupper behöver baseras på hur teoretiskt strikta vi är i definitionen av vilka 

inträdesbarriärer som är relevanta. Om vi strikt följer teorin kan vi argumentera för att 

enbart utbildning och sociala och kulturella aspekter räknas som inträdesbarriärer som 

verkar för att uppfylla professionaliseringskravet. Om vi å andra sidan öppnar upp för en 

generalisering av begreppet “inträdesbarriär” kan vi däremot argumentera för att 

inträdesbarriärer i alla dess former verkar till att uppfylla professionaliseringskravet. Vi 

väljer att argumentera utifrån en kompromiss, där inträdesbarriärer som inte berör 

utbildning eller sociala och kulturella aspekter enbart delvis verkar för att uppfylla 

professionaliseringskravet “legitimitet och exklusivitet genom inträdesbarriärer”. Således 

landar vi i slutsatsen om att detta professionaliseringskrav delvis är uppfyllt för grupperna 

“konsultängel”, “arketypängel” och “superängel”. 

  

8.4.8 Social grupp som delar karaktärsdrag, kultur, symboler och språk 

Crompton (1990) anser att såväl yrkesgrupper som professioner bör ses som samma sak så 

länge de består av sociala grupper som delar karaktärsdrag i sitt yrkesutövande. Med 

karaktärsdrag tolkar vi att det innefattar faktorer såsom bland annat utbildningsbakgrund, 

arbetsuppgifter och ramverk av standarder. Krejsler (2005) anser å sin sida att 

professionens medlemmar ser sig själva som en del av en omfattande kultur bestående av 

normer, symboler och språk. Även Abbott (1988) argumenterar på ett liknande sätt då han 

menar på att en professionaliseringsprocess bygger på att alla yrken utvecklas strukturellt 

och kulturellt mot en given form, vilket gör att yrket till slut blir homogent.  

 

Vi har tidigare understrukit affärsänglarnas heterogenitet. Dock har den empiriska datan 

visat på flera aspekter som även tyder på att många affärsänglar delar karaktärsdrag. Daniel 

Goldberg menar att det bland affärsänglar finns en gemensam identitet med liknande 

normer och kultur på grund av att kretsen kring nystartade företag är liten. Alla 

affärsänglar, oberoende på hur aktiva de är, har en gemensam nämnare då de alla 

interagerar kring nystartade företag och att de investerar sina egna pengar och sin egen tid, 

vilket kan bidra till liknande karaktärsdrag. Detta tar uttryck i att det finns ett antal 

specifika uttryck som respondenterna använder sig av, såsom VC-bolag och exit. Dock är 

det svårt att avgöra hur stor påverkan språkbruk egentligen har i att bidra till en homogen 

social grupp, då den underliggande heterogeniteten är så pass kraftig. Det kan 
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exemplifieras med att den omfattar affärsänglar som spontant investerar 50 000 kronor i 

sin grannes företag, likväl som affärsänglar som i en noggrann process går igenom 500 

potentiella investeringar varje år, där de med sitt syndikat av affärsänglar investerar 

uppemot 7 miljoner kronor i ett företag. Enligt Global Entrepreneurship Monitor klassas 

dessutom 6 % av Sveriges befolkning som affärsänglar, vilket understryker svårigheten i att 

finna gemensamma karaktärsdrag för alla (Braunerhjelm m.fl., 2016). 

 

Studien har dock identifierat fyra olika grupperingar bland affärsänglar där vissa 

gemensamma karaktärsdrag har gått att identifiera, mer om dessa går att läsa i 

analysmodellens beskrivning av varje grupp. Således går det trots allt att hitta 

gemensamma karaktärsdrag inom respektive affärsängelgrupp. Däremot delas dessa 

karaktärsdrag ibland mellan grupperna, och det kan inte uteslutas att vissa individer inte 

delar de karaktärsdrag som studien har identifierat. Således anser vi detta 

professionaliseringskrav delvis uppfyllt för samtliga grupper.   

 

8.4.9 Kontroll över sitt eget arbete och dess utveckling 

Vissa teoretiska strömningar fokuserar på hur professionaliseringen leder till att utövarna 

får kontroll över sitt eget arbete och av utvecklingen av kunskap. Friedson (1970 se Larson, 

1977) menar på att en profession har skaffat sig rätten att kontrollera sitt eget arbete, vilket 

gör de självständiga i motsats mot en vanlig yrkesgrupp som inte anses ha samma kontroll 

över sitt yrkesutövande. Även Krejsler (2005) argumenterar på ett liknande sätt genom att 

mena på att yrkesutövarna inom en profession har såväl informell som formell kontroll 

över sitt område och utbildningen av framtida yrkesutövare, vilket grundas i en önskan om 

professionell självständighet. 

 

Eftersom det, som tidigare beskrivet, inte finns några officiella utbildningsorgan eller 

omfattande organisationer för affärsänglar blir kunskapsutvecklingen en intressant process 

att studera och diskutera. Avsaknaden av dessa gör att det förefaller svårt att på bred front 

sprida standardiserad kunskap (Ted Elvhage). Däremot har affärsänglarna stor inverkan på 

sitt eget arbete, då de investerar sina egna pengar och därför själva får bestämma hur de ska 

arbeta. Således argumenterar vi för att affärsänglar betraktat som aggregerad grupp inte 

har kontroll över sitt arbete och utbildningen av framtida yrkesutövare, medan de har det 

på en individuell nivå. Detta skapar dock svårigheter, vilket manifesteras väl i följande citat: 

 

Intervjuare: Om vi skulle öka kunskapsspridningen, skulle det öka chanserna för 

affärsänglar att bli mer professionella och strukturerade i sitt arbetssätt? 

 

Ted Elvhage: “Ja, extremt. Vi är inte närheten av där vi borde vara.” 
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Även fast det finns svårigheter för affärsänglarna att på en aggregerad nivå styra 

utvecklingen av deras arbete, vilket vi argumenterar för baseras i avsaknaden av officiella 

utbildningsorgan och starka organisationer, så gör det faktum att affärsängeln själv 

bestämmer över sitt eget arbete att vi anser detta professionaliseringskrav delvis uppfyllt. 

Vi finner ingen skillnad i hur uppfyllt det är mellan affärsängelgrupperna, då samtliga har 

full kontroll över sitt eget utövande som affärsängel.  

  

8.4.10 Yrkesgruppen är service- och kunskapsbaserad samt kopplad till utbildning 

Den mer nutida teoriströmningen öppnar ofta upp begreppet profession för att inkludera 

en större mängd yrkesgrupper. Evetts (2003) argumenterar för en pragmatisk definition 

genom att klassa in professioner som alla yrkesgrupper som är service- och 

kunskapsbaserade samt kopplade till någon form av utbildning, och utesluter därmed alla 

andra professionaliseringskrav. 

 

Ena halvan av kravet, att professionen ska vara kopplad till en utbildning, kan vi direkt 

utesluta baserat på grunder som diskuterats tidigare. Däremot argumenterar vi för att 

affärsänglar är service- och kunskapsbaserade i viss utsträckning. Den empiriska datan är 

tydlig med att verksamheten som affärsängel är relativt kunskapsintensiv, och kräver en 

viss kompetens för att syssla med på ett framgångsrikt sätt. Vidare kan det även 

argumenteras för att affärsänglar i viss mån är servicebaserade, då de erbjuder en tjänst till 

de entreprenörer de arbetar med. Dels investerar de kapital, men i många fall även 

engagemang i form av tid och kompetens. Vi anser däremot att detta gäller alla grupper 

förutom “lottoänglar” då de är så pass passiva efter investeringen att vi inte anser att de 

som grupp är varken service- eller kunskapsbaserade. Således drar vi slutsatsen att alla av 

studien identifierade affärsängelgrupper, förutom “lottoänglar”, delvis uppfyller 

professionaliseringskravet. 

  

8.4.11 Professionen vägleds av en etisk kodex 

Enligt Krejsler (2005) kännetecknas en profession av att utövarna vägleds av en etisk kodex 

som reglerar relationen mellan yrkesutövarna och deras klienter. 

 

För att sätta Krejslers (2005) resonemang i studiens kontext är yrkesutövarna affärsänglar 

och företaget de investerar i deras klienter. Studiens empiriska data finner inget entydigt 

stöd för att interaktionen mellan dessa två grupper vägleds av en etisk kodex som alltid 

gäller och appliceras på samtliga affärsänglar. Anledningen till detta förefaller vara bristen 

av en övergripande organisation som har makten att sätta regler och normer som gäller för 

affärsänglarna. Vissa försök görs, såsom exempelvis European Business Angel Network 

(EBAN) som vi diskuterat tidigare, men faktum kvarstår att organisationer likt EBAN bara 
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samlar en minoritet av det totala antalet affärsänglar. Bristen av övergripande 

organisationer gör att det däremot lämnas utrymme åt mindre organisationer, såsom 

STOAF och Nordic Makers, som själva kan skapa sin egen etiska kodex. Dessa behöver dock 

enbart följas av organisationernas medlemmar, varpå vi drar slutatsen att det saknas en 

etisk kodex som vägleder samtliga, eller ens en majoritet, av Sveriges affärsänglar. Det finns 

däremot indicier som pekar mot att det finns tendenser i en utveckling mot en 

standardisering av förhållningsregler. Hans Landström säger att det har haft följande 

effekt: 

 

“Jag vet att det gjordes ett arbete för att det här med en etisk kod kring hur man 

ska bete sig. Det tror jag har utvecklats lite grann. Det är inte rena vilda västern 

längre, det finns lite regler hur man ska bete sig i de här situationerna.”  

 

Organisationer och affärsängelgrupper såsom STOAF, STING och Nordic Makers har 

således haft en viss effekt mot att skapa en etisk kod för affärsänglarna att följa. För att 

svara på frågan kring vilka affärsänglar som påverkas av detta, och således delvis har 

uppfyllt professionaliseringskravet, återvänder vi återigen till vilka affärsängelgrupper som 

är verksamma i dessa sammanhang. Det är framförallt grupperna “arketypängel” samt 

“superängel” som verkar i de stödorganisationer och syndikat som har skapat något som 

liknar en etisk kodex. Alltså är det dessa två grupper som vi anser delvis uppfyller 

professionaliseringskravet “professionen vägleds av en etisk kodex” medan såväl 

“lottoänglar” som “konsultänglar” inte uppfyller kravet då de inte i någon större 

utsträckning verkar i dessa typer av stödorganisationer och syndikat.  

 

8.4.12 Specialisering inom professionen 

Detta professionaliseringskrav har sin grund i resonemanget om att genom en ökande 

kunskapsbas finns möjligheten för yrkesutövarna att specialisera sig inom ett smalt område 

inom det mer övergripande yrket då det finns fler nischer att fokusera på för utövarna 

(Scott, 2008). 

 

Det finns vissa tendenser i den empiriska datan som talar för att en specialisering börjar ske 

bland vissa affärsänglar. Pär Hedberg lyfter fram att vissa av de mest aktiva och 

professionella affärsänglarnas arbetssätt håller på att bli allt mer vertikaliserat, vilket 

innebär att det skapas grupper eller strukturer för affärsänglar som är intresserade av en 

specifik sektor. Han utvecklar resonemanget genom följande citat: 

 

“Det börjar ske en sån generell specialisering i den bransch vi är i alla fall. Det 

börjar komma upp strukturer som bara arbetar med bolag inom fintech, spel och 

digital hälsa. Då börjar det dyka upp änglar som grupperas kring dessa 
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strukturer som är mer intresserade av t.ex. digital hälsa.”  

 

Resonemanget anser vi rimmar mycket väl med Scotts (2008) teori om att yrkesutövarna 

har en möjlighet att specialisera sig allt mer i takt med att professionaliseringsprocessen 

fortlöper. I affärsänglarnas fall handlar det, enligt den empiriska data vi har funnit, om att 

specialisera sig inom en viss bransch. Genom denna specialisering går affärsänglar ihop i 

affärsängelgrupperingar som fokuserar sina investeringar mot en specifik bransch, 

exempelvis digital hälsa som ovan citat ger exempel på. Pär Hedberg utvecklar under 

intervjun resonemanget om vilka typer av affärsängelgrupperingar han syftar på: 

 

“Däremot har det redan blivit, det har pågått i några år, grupperingar av änglar 

som går ihop i olika strukturer. Antingen i ett seriöst nätverk, eller att man till och 

med investerar en summa i ett gemensamt bolag, som man sedan investerar 

vidare. Eller att man alltid investerar ihop 5–6 änglar.”  

 

I denna typ av affärsängelgrupperingar verkar vad vi kallar för “superänglar”, vilket kan 

konstateras genom övrig empiri. Genom att affärsänglar som verkar i denna typ av väldigt 

strukturerade affärsängelgrupperingar har en tendens att specialisera sig mot specifika 

branscher kan vi dra slutsatsen att “superänglar” uppfyller detta professionaliseringskrav 

medan övriga grupper inte gör det. “Arketypänglar” anser vi verkar i för löst hållna 

syndikat för att specialisera sig mot specifika branscher medan “konsultänglar” och 

“lottoänglar” inte ens är verksamma till den grad att de kan vara del av branschgrupperade 

affärsängelgrupperingar. 

 

8.4.13 Professionen erbjuder en professionell tjänst 

Fournier (1999) hänvisar till en generalisering av professionalism där såväl sekreterare och 

säkerhetspersonal som möbelförsäljare, bland många, erbjuder professionella tjänster och 

därmed kan klassas som en profession. 

 

Knäckfrågan för att besvara vilka affärsänglar som har uppfyllt detta 

professionaliseringskrav anser vi ligga i definitionen av “professionell tjänst”. Fournier 

(1999) ger oss vissa ledtrådar genom att exemplifiera detta som sekreterare, 

säkerhetspersonal och möbelförsäljare. Vi väljer därför att använda oss av en relativt lös 

definition av vad som innefattas i en professionell tjänst. Satt i kontexten av studiens olika 

affärsängelgrupper anser vi att “konsultänglar”, “arketypänglar” samt “superänglar” 

erbjuder en professionell tjänst medan “lottoänglar” inte gör det. Vi baserar det påståendet 

på att de tre förstnämnda grupperna skapar ett relativt tydligt värde för företaget de 

investerar i, utöver det kapital de investerar. Genom att verka aktivt efter investeringen 

erbjuder de ofta en tjänst till entreprenören och dess företag, i form av tid och kompetens. 
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Baserat på studiens empiriska data förefaller denna tjänst ofta vara professionell, i form av 

styrelsearbete eller hjälp med att bygga företaget. Således argumenterar vi för att dessa tre 

grupper uppfyller professionaliseringskravet om att erbjuda en professionell tjänst. 

“Lottoänglar” å andra sidan investerar ofta kapital och är sedan passiv vad gäller eventuell 

hjälp till företag, vilket leder till att vi drar slutsatsen om de inte erbjuder professionella 

tjänster. 

  

8.4.14 Yrket ger viss status 

Cleary (2011) menar på att en viktig del i professionaliseringsprocessen är hur yrket 

uppfattas och det värde som skapas av yrkesutövarna. I takt med att statusen ökar, 

fortskrider professionaliseringsprocessen enligt Cleary (2011).  

 

Studiens empiriska data är inte särskilt fokuserad på affärsängelns status och värde. Det 

finns dock vissa indikationer som berör ämnet. För det första förefaller media spela en stor 

roll i den status som tilldelas gruppen individer som kallar sig affärsänglar. Något som 

flertalet av respondenterna anser att media bidragit till är att göra affärsänglar mer 

tillgängliga och därmed ha inspirerat nya individer att börja investera som affärsängel. 

Hans Landström menar att förebilder är en viktig aspekt för att skapa intresse och där 

personer ser upp till lyckade exempel på affärsänglar vilket gör att de vill nå samma 

framgång själva.  

 

En annan aspekt som förefaller ha haft en påverkan på affärsänglars status är den 

förändrade attityden kring entreprenörskap. Flertalet respondenter påpekar att det är 

“inne” att arbeta på entreprenörsdrivna företag, eller att vara entreprenör själv (Stefan 

Lundell, Therese Hansson och Michael Hansen). Det exempel som vi ofta fick höra under 

studiens intervjuer är Handelshögskolan i Stockholm, där attityden förändrats kraftigt de 

senaste åren i och med att en majoritet av deras studenter hellre blir entreprenörer än 

jobbar i ett stort och etablerat företag. Detta, i kombination med medias ökade bevakning, 

förefaller ha lett till en statushöjning för arbetet som affärsängel. 

 

Den teoretiska definitionen av detta professionaliseringskrav menar på att en 

professionaliseringsprocess innefattar att statusen för yrkesområdet ökar, vilket alltså 

förefaller vara fallet med affärsänglar. Således drar vi slutsatsen att 

professionaliseringskravet åtminstone delvis är uppfyllt, och vi ser ingen anledning att 

begränsa detta till särskilda affärsängelgrupper. Vi väljer att enbart klassificera kravet som 

delvis uppfyllt då vi inser att den empiriska datan inte är tillräckligt övertygande för att 

ställa det utom rimligt tvivel att affärsänglarnas status har ökat. 
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8.4.15 Sammanställning av professionaliseringskrav 

För att ge läsaren en tydlig bild av vilka affärsängelgrupper som delvis eller helt uppfyller 

respektive professionaliseringskrav sammanfattar figur 8 de slutsatser vi kommer fram till i 

ovanstående avsnitt.  

 

 

 

 

Figur 8. Sammanställning av professionaliseringskrav 
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8.5 Diskussion 

För att förstå graden av diskrepans när det kommer till affärsänglar i Sverige kan vi 

använda en jämförelse mellan “superänglar” och “lottoänglar”, som står i varsin ände av 

studiens analysmodell, som ett talande exempel. De sistnämnda beskrivs som 

opportunistiska investerare där grannens företag ges som exempel på hur man upptäcker 

investeringsmöjligheten, medan processen för de förstnämnda i fallet med STOAF består av 

förfiltrering, filtrering, partiell due diligence, due diligence och förhandling. Det är i denna 

diskrepans vi finner bland det mest övertygande argumentet kring varför studiens analys av 

hur affärsänglar har professionaliserats i Sverige måste brytas ned i flera grupperingar och 

innefatta breda nyanser. Att säga att “lottoänglar” har professionaliserats i samma 

utsträckning som “superänglar”, med föregående exempel om arbetsprocess färskt i 

minnet, vore som att säga att vit är samma färg som svart. Genom att från start till slut 

under studiens analys förstå och ha respekt för den kraftfulla heterogenitet som omgärdar 

affärsänglar i Sverige anser vi att studiens resultat på ett effektfullt sätt omfattas av den 

nyansering som krävs. 

 

Vi inledde studien med att konstatera att såväl begreppen yrke och professionalisering som 

profession är något diffusa ur en teoretisk infallsvinkel. Beroende på vilken tidigare 

forskning som åsyftas finns olika definitioner av en profession, ett yrke och en 

professionaliseringsprocess. En övervägande majoritet av tidigare forskning är dock 

överens om grundidén att ett yrke utvecklas till en profession genom en 

professionaliseringsprocess, vilket illustreras nedan i figur 1. 

 

Figur 1. Professionaliseringsprocess 

 

I kontexten av denna studie, som undersöker en eventuell professionalisering av 

affärsänglar i Sverige, blir ovanstående resonemang en central pusselbit att sätta i relation 

till studiens analys. Som framkommer i avsnitt 7.2.21 Affärsängel som yrke anser fyra 

respondenter att affärsängel är att klassa som ett yrke, fyra är osäkra och fyra anser att det 

inte kan klassas som ett yrke. Mot denna bakgrund kan vi konstatera att studiens empiriska 

data, som vi anser ger en representativ bild av verkligheten, inte är entydig kring frågan 

huruvida affärsängel är att klassificera som ett yrke. Om vi sätter det i relation till 
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ovanstående resonemang om att ett yrke utvecklas till en profession genom en 

professionaliseringsprocess kan vi dra intressanta slutsatser. Å ena sidan går det att 

argumentera för att affärsänglar omöjligt kan ha professionaliserats då det inte ens är 

belagt att det är ett yrke, vilket är ett krav om man väljer denna teoretiska definition av 

begreppen yrke, professionaliseringsprocess och profession. Vi argumenterar dock i 

studiens inledning för att den traditionella logiken, där ett yrke utvecklas till en profession, 

pragmatiskt behöver luckras upp så att sådana grupper som inte anses tillhöra ett 

traditionellt yrkesområde även i viss mån kan professionaliseras. Dagens moderna och nya 

“yrken” såsom youtuber, influencer och e-sportare är inte helt entydiga i deras status som 

ett renodlat yrke, och de klassas sannolikt inte som ett yrke på samma sätt som exempelvis 

läkare och sekreterare. På samma sätt anser vi, med stöd av den empiriska datan, att 

affärsängel inte helt entydigt kan klassificeras som ett yrke. Men bara för att det inte anses 

vara ett renodlat yrke så behöver inte det betyda att det inte kan professionaliseras, och 

därmed utvecklas till en profession, vilket denna studie är ett bevis för. När vi har jämfört 

studiens teoretiska modell mot affärsänglarnas kontext så finner vi att de mest 

professionaliserade affärsänglarna, “superänglar”, uppfyller samtliga 

professionaliseringskrav förutom två stycken. Således kan vi dra slutsatsen att även 

yrkesområden som inte anses vara utpräglade yrken kan professionaliseras. Vi anser mot 

den bakgrunden att logiken i hur ett yrke utvecklas till en profession är något förlegad, och 

med fördel kan öppnas upp mot yrkesområden som inte ännu är att betrakta som renodlade 

yrken. I takt med att vi ser allt fler icke-traditionella yrkesområden skapas så anser vi att 

professionaliseringsteorier fördelaktligen bör utvecklas i en riktning där de även kan 

appliceras på “yrken” såsom youtubers och, i fallet med denna studie, affärsänglar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att “Superänglar” har, av totalt 14 

professionaliseringskrav, helt uppfyllt fem och delvis uppfyllt sju, medan “arketypänglar” 

helt har uppfyllt tre professionaliseringskrav och delvis uppfyllt åtta 

professionaliseringskrav. “Konsultänglar” å sin sida har helt uppfyllt två 

professionaliseringskrav, och delvis uppfyllt sex stycken. Slutligen kan vi konstatera att 

“lottoänglar” enbart delvis har uppfyllt fyra stycken professionaliseringskrav. Vi finner i 

denna bredd mellan “superänglar” till “lottoänglar” en skala i hur professionaliserade vi 

anser att affärsänglar i Sverige är. För att svara på studiens forskningsfråga, “har 

affärsänglar i Sverige professionaliserats och om så är fallet, hur har de 

professionaliserats?”, så blir således svaret att vissa har kommit en bra bit på vägen i sin 

resa mot en profession medan vissa knappt har påbörjat den resan.  

 

Med tanke på studiens breda teoretiska referensram är det svårt att konkret fastslå hur 

många professionaliseringskrav, och vilka, som behöver vara uppfyllda för att konstatera 

att en affärsängel är fullt ut professionaliserad. Detta kan exemplifieras genom att jämföra 
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två professionaliseringsteorier och sätta dessa i relation till studiens resultat. Fournier 

(1999) anser att när en grupp individer erbjuder en professionell tjänst så är de att 

klassificera som professionaliserade, vilket innebär att “konsultänglar”, “arketypänglar” 

och “superänglar” kan anses fullt ut professionaliserade då de uppfyller det specifika 

professionaliseringskravet. Om man istället väljer att fokusera på den neo-weberianska 

ansatsen, som bland annat lyfter fram utbildningsmöjligheter och auktorisation som 

professionaliseringskrav (Krejsler, 2005), blir svaret ett helt annat då ingen grupp 

affärsänglar uppfyller detta krav. Det är även i denna diskrepans vi grundar beslutet i att 

låta studiens analysmodell inkludera ett brett spektrum av professionaliseringskrav. Om vi 

hade valt att avgränsa oss till enbart en teori, eller en teoretisk ansats, vid valet av 

professionaliseringskrav hade studiens resultat delvis saknat trovärdighet då slutsatsen 

hade blivit markant annorlunda beroende på vilka teorier vi valde att grunda studiens 

professionaliseringskrav i. Genom att låta kraven vara brett förankrade i forskning som 

berör fältets viktigaste ansatser och mest tongivande teorier är resultatet istället såväl 

nyanserat som tillförlitligt. 

 

8.6 Forskningsbidrag 

Vi inledde denna studie med att konstatera att det är såväl relevant som viktigt att utreda 

Sveriges affärsänglars eventuella professionalisering. Dels på grund av att det saknas 

tidigare forskning inom området, men även då en professionaliseringsprocess kan leda till 

ett mer effektivt yrkesutövande. Studiens resultat visar på att det finns en stor spridning i 

hur professionaliserade Sveriges affärsänglar är, beroende på vilken typ av affärsängel som 

åsyftas. Detta resultat är av intresse för Sveriges affärsänglar, men även för de policymakare 

och stödorganisationer såsom Connect som arbetar för att underlätta för Sveriges 

affärsänglar. Genom att lyfta på locket för hur Sveriges mest professionaliserade 

affärsänglar, “superänglarna”, arbetar hoppas vi kunna inspirera affärsänglar som vill 

förbättra sin arbetsprocess. Det framkommer även av studiens resultat att 

affärsängelgrupperingar såsom STOAF och Nordic Makers har en stor positiv påverkan på 

medlemmarnas investeringsverksamhet, genom en mer strukturerad arbetsprocess och 

möjligheten att dra nytta av varandras nätverk. Studiens resultat visar att detta är en stor 

del av framförallt “superänglarnas” och “arketypänglarnas” professionalisering. Genom 

att påvisa fördelarna med att samlas under en gemensam gruppering, som är långsiktig och 

strukturerad, hoppas vi att studien kan få fler affärsänglar att inse fördelarna med detta och 

därmed göra fler och bättre investeringar. Avslutningsvis hoppas vi att studiens resultat kan 

hjälpa policymakare att fatta mer rationella och grundade beslut för att stimulera 

aktiviteten från affärsänglar i Sverige. Exempelvis genom insikten att inte skjuta allt för 

brett i sina initiativ, då “lottoänglar” har andra behov än “superänglar”. 
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Studiens resultat bör även sättas i relation till forskning från två områden; 

professionalisering samt affärsänglar.  

 

För det förstnämnda forskningsområdet bidrar studiens resultat med en ny infallsvinkel till 

teorier som annars primärt har applicerats på mer traditionella yrken såsom läkare och 

jurister. Genom att skapa en teoretisk modell som hämtar inspiration från ett brett 

teoretiskt fundament har vi byggt en unik modell som på ett nyanserat sätt stegvis kan 

undersöka professionalisering genom att jämföra ett yrke mot modellens 

professionaliseringskrav. Detta öppnar dörren till att undersöka andra yrken som inte än är 

fullt utvecklade, såsom youtubers, personliga tränare och personal shoppers. Vi anser att 

en studie av dessa nya yrkens eventuella professionalisering med hjälp av tidigare forskning 

har varit svårgenomfört på grund av stelbenta modeller som baseras på en något förlegad 

syn av vad som utgör ett yrke. Genom att öppna upp för denna möjlighet är vår studies 

forskningsbidrag såväl teoretiskt som generaliserbart, om än i en kontext utanför 

affärsänglarnas värld. Studier om professionaliseringen av det schweiziska sportförbundet 

(Ruoranen m.fl., 2016) och av kinesiska idrottare (Xiao-bo, 2008) har på senare år öppnat 

upp forskningen kring professionalisering mot andra yrken än de som kan klassificeras som 

traditionella. Då denna studies teoretiska modell kan jämföras mot andra nya yrken anser 

vi att vi skapar möjligheter för att fortsätta den redan påbörjade utvecklingen på ett 

effektfullt och generaliserbart sätt. 

 

Vad gäller forskningen om affärsänglar i Sverige gör studiens resultat ett, i vår mening, 

viktigt tillskott. Medan bidraget till professionaliseringsforskningen är teoretiskt till sin 

natur anser vi att bidraget till forskningen om affärsänglar är empiriskt. När nuvarande 

forskning fokuserar på att kartlägga grundläggande fakta om affärsänglar, såsom antal och 

aktivitet, anser vi det viktigt att nyansera kunskapsutvecklingen genom att belysa 

affärsänglar ur en annan vinkel. Det konkreta bidraget är tvåfaldigt, då såväl studiens 

gruppering av Sveriges affärsänglar som deras jämförelse mot den teoretiska modellens 

professionaliseringskrav bidrar på ett effektfullt sätt till nuvarande kunskap. 
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9. Slutsats 

 

Studiens syfte har varit att undersöka om affärsänglar i Sverige har professionaliserats, och 

om så är fallet undersöka hur de har professionaliserats. Det framkom tidigt under arbetet 

med studien att svaret på dessa frågor behövde innehålla ett nyanserat svar som inte består 

av ett enkelt ja eller nej. Komplexiteten i svaret på forskningsfrågorna grundar sig i den 

heterogenitet som karaktäriserar Sveriges affärsänglar. När en affärsängel som arbetar 

heltid i ett strukturerat syndikat jämförs med en affärsängel som har gjort en investering i 

sin grannes företag blir det tydligt att studiens resultat måste hantera den sortens 

diskrepanser när den undersöker professionaliseringen av affärsänglar i Sverige. Vi 

hanterar dessa diskrepanser på två sätt. Först genom att dela in affärsänglar i fyra stycken 

grupper, som i viss mån är överlappande, hanteras den diskrepans som finns bland 

affärsänglarnas karaktärsdrag på ett effektfullt sätt. Men även genom att öppna upp för 

möjligheten att affärsänglar kan professionaliseras på ett individuellt plan och röra sig 

mellan kategorierna i takt med att professionaliseringsprocessen fortlöper. 

 

Genom att sedan identifiera 14 stycken professionaliseringskrav, och jämföra respektive 

affärsängelgrupp mot dessa, kom studien fram till följande: 

 

 

 

Figur 9. Sammanfattning av resultat 

 

Vi har, i linje med studiens syfte, byggt en teoretisk modell som hanterar såväl affärsänglar 

som professionaliseringskrav för att på ett trovärdigt sätt besvara forskningsfrågorna. På så 

sätt har studien tagit två befintliga forskningsområden, om professionalisering och 

affärsänglar, och kombinerat dem vilket har mynnat ut i en ny teoretisk modell om 

affärsänglars professionalisering i Sverige. Vi kan genom studiens resultat konstatera att de 

olika grupperna av affärsänglar har professionaliserats olika mycket i stigande skala med 

individerna tillhörande “lottoängel” i ena änden och “superänglar” i andra änden. Med 

utgångspunkt i studiens breda teoretiska referensram är målet med modellen inte att ge ett 
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kvantitativt svar på hur många professionaliseringskrav som behöver vara uppfyllda för att 

individen ska anses fullt ut professionaliserad. Beroende på vilka 

professionaliseringsteorier som appliceras varierar nämligen svaret kraftigt. 

Analysmodellens breda ansats skapar istället en mängd nyanser som målar upp en 

komplexitet i vilken fylliga svar ges. Svaret på studiens forskningsfråga “har affärsänglar i 

Sverige professionaliserats, och i så fall på vilket sätt?” blir således att det beror på vilken 

affärsängel man syftar på. Det studiens resultat dock konstaterar är att om affärsängeln 

tillhör gruppen “superängel” eller “arketypängel” har denne kommit längre i 

professionaliseringsprocessen än om individen tillhör gruppen “konsultängel” eller 

“lottoängel”. 
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10. Framtida forskning 

 

Det finns två primära uppslag för vidare forskning, varav det ena finns i forskningsfältet för 

affärsänglar och det andra inom professionalisering och professioner. Vad gäller vidare 

forskning om affärsänglar anser vi att det finns ytterligare frågor som behöver utredas vad 

gäller deras professionalisering. Trots att det inte finns ett entydigt svar på hur 

professionaliserade Sveriges affärsänglar så visar vår studie att de i viss mån har 

professionaliserats. Framtida forskning kan undersöka vad professionaliseringen av 

affärsänglar i Sverige haft för effekt på bland annat: 

 

- Nystartade företag 

- Affärsänglars beteende och prioriteringar 

- Den ekonomiska utvecklingen 

 

Det finns även utrymme att replikera denna studie på affärsänglar i andra länder, då den 

unika kontexten som varje land erbjuder gör att utfallet förmodligen varierar från land till 

land. 

 

Vad gäller vidare forskning inom professionalisering öppnar denna studie upp för att 

undersöka andra yrkesgrupper som, likt affärsänglar, inte anses vara renodlade yrken. 

Dessa yrkesgruppers professionalisering bör, precis som affärsänglar, inte jämföras mot en 

enskild professionaliseringsmodell. Vår teoretiska modell kan därmed vara ett effektfullt 

sätt att, antingen enskilt eller i kombination med andra professionaliseringsmodeller, ge 

svar på hur icke-traditionella yrken eventuellt professionaliserats. Detta skulle bidra till en 

mer generaliserbar forskning kring professionalisering och även en djupare förståelse om 

hur icke-traditionella yrken uppkommer och utvecklas. Exempel på yrkesgrupper som kan 

undersökas: personliga tränare, sportagenter, influencers och framstående profiler inom 

nya medier såsom Youtube och Twitch. 
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12. Bilagor 

 

12.1 Intervjuguide 

Intro  

- Kan du berätta om dig själv och din arbetslivserfarenhet? 

- Om ej affärsängel: Kan du berätta om dig själv och din arbetslivserfarenhet, samt 

om vilken kontakt har du haft med affärsänglar? 

 

Vad definierar en affärsängel?  

- Vad är en affärsängel för dig? 

- Skulle du skilja på begreppen investerare och affärsängel, och i så fall hur? 

- Upplever du att det finns olika sorters affärsänglar, och i så fall vilka? 

 

Affärsänglar - ett växande fenomen 

- Upplever du att det har skett en ökning av antal affärsänglar sen du blev verksam?  

- Om ja: vad tror du att det beror på? 

 

Vem är affärsängel? 

- Vilken bakgrund upplever du att en affärsängel oftast har? 

- Upplever du att det finns olika typer av affärsänglar? 

- Anser du att det finns olika typer av affärsänglar? 

 

De investerade företagens påverkan 

- Vilken typ av företag upplever du att affärsänglar investerar i? 
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- Har denna typ av företag haft någon påverkan på deras arbetssätt, eller på något 

annat? 

 

Motiv till ängelinvesteringar 

- Varför tror du de flesta affärsänglarna väljer att vara verksamma som just 

affärsänglar? 

 

Entreprenörskap och dess utveckling  

- Kan du berätta om hur du upplever att entreprenörskapet har utvecklats i Sverige 

sedan du blev verksam? 

 

Medias påverkan 

- Vilken effekt tror att media har haft på affärsänglar? 

 

Affärsänglars arbetssätt historiskt, i nutid och i framtiden 

- Kan du berätta om din bild av vilka arbetsuppgifter som ingår som affärsängel? 

- Om du blickar tillbaka till då du började interagera med affärsänglar, vilka 

arbetsuppgifter ingick då? 

- Tror du att affärsänglars arbetssätt kommer utvecklas i framtiden? Ser du några 

specifika trender? 

- Hur tycker du att affärsänglarna hittar sina investeringsmöjligheter? 

- Har detta ändrats över tid? 

 

Syndikering av affärsänglar 

- Känner du till att affärsänglar arbetar tillsammans i olika typer av nätverk? 

- Om affärsängel: Jobbar du i nätverk med andra affärsänglar? 

- Tror du att syndikering, det vill säga att affärsänglar arbetar tillsammans, har haft 

en påverkan på deras arbete? 

- Vilka anledningar finns det för affärsänglar att inte syndikera eller vara med i 

diverse nätverk? 

- Tycker du att syndikeringen av affärsänglar har utvecklats under 2000-talet? 

 

Stödsystem för affärsänglar (såsom Together och Nordic Tech List) 

- Upplever du att affärsänglar har fått fler verktyg för att genomföra sitt arbete? 

- Upplever du marknaden för affärsänglar som mer transparent? Det vill säga att det 

är lättare för entreprenörer att hitta affärsänglar och vice versa? 

 

Affärsänglar närmar sig riskkapitalsektorn 

- Upplever du att vissa affärsänglar har blivit mer lika den traditionella 
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riskkapitalsektorn? 

- Hur skiljer sig traditionella riskkapitalsektorn och affärsänglar? 

 

Standardisering av arbetssätt 

- Upplever du att affärsänglar arbetar på liknande sätt sinsemellan? 

 

Inträdesbarriärer till yrket 

- Kan du berätta lite om hur du upplever inträdesbarriärerna till yrket som 

affärsängel? 

- Vilka inträdesbarriärer upplever du att det finns? 

- Om vi tar en läkare som exempel. Vilka skillnader, jämfört med affärsänglar, finns 

det kring inträdesbarriärer anser du? 

 

Affärsängel på heltid alternativt i kombination med andra åtaganden 

- De affärsänglar som du har kommit i kontakt med, upplever du att de arbetar med 

det på heltid eller har de andra sysslor vid sidan om? 

 

Möjlighet till utbildning 

- Kan du berätta om de utbildningsmöjligheter du känner till för affärsänglar? 

- Har dessa haft en påverkan på deras arbetssätt? 

- Upplever du att specifik utbildning är ett krav för att kunna arbeta som affärsängel? 

 

Kultur, normer, symboler och språk 

- Kan du berätta lite om den kultur du upplever finns kring affärsänglar? 

- Finns det en sorts etisk kodex, med oskrivna såväl som skrivna förhållningssätt 

kring hur en affärsängel ska agera i sitt yrke? 

- Finns det specifika normer, symboler, språk eller traditioner? Exempelvis att 

affärsänglar kan prata på ett visst sätt, med svåra förkortningar. 

 

Affärsänglar som yrke 

- Upplever du att det finns en gemensam identitet bland affärsänglar? 

- Är affärsängel ett yrke för dig? 

- Ja: Vad är det som gör att du klassar det som ett yrke? 

- Nej: Vad är det som gör att du inte klassar det som ett yrke? 


