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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar de beslutskriterier som används av informella investerare i 
deras beslutsprocess. I teorin beskriver vi de olika kriterier som de informella 
investerarna beaktar i sin beslutsprocess. Teorin behandlar även olika typer av 
informella investerare och vad som skiljer dessa från varandra. Vi har utifrån teorin 
kategoriserat de informella investerarna utifrån de skillnader som föreligger. 
Kategoriseringarna har legat till grund för de hypoteser vi har ställt upp för att empiriskt 
testa om det finns skillnader i bedömningen av beslutskriterier beroende på vilken 
kategori en informell investerare tillhör. För att kunna testa hypoteserna empiriskt 
skickade vi ut en enkät till 111 informella investerare. Svaren från enkäten har vi sedan 
gjort statistiska sambandsprövningar på. Hypotesprövningarna har visat att det finns 
signifikanta skillnader mellan hur olika kategorier bedömer beslutskriterier. För att 
kunna ge förslag till varför dessa skillnader mellan kategorierna finns så har vi 
intervjuat fyra informella investerare. En slutsats vi har dragit utifrån intervjuerna är att 
trots att en informell investerare bedömer en grupp av kriterier som viktigast så kommer 
han fortfarande att lägga stor vikt vid andra grupper av beslutskriterier.  
 
 



ABSTRACT 
 
This essay deals with the decision criteria informal investors use in their decision 
process. The theory chapter deals with the criteria used by the investors and how 
differerent categories of informal investors use these criteria in different ways. Based on 
earlier research we have categorised the informal investors into groups according to 
similarities and dissimilarities between them. These categorisations then were the 
foundation for the hypotheses we made and tested empirically. The purpose of the 
hypotheses tests was to find out whether there are differences between different 
categories of informal investors and how they use various decision criteria. To be able 
to test the hypotheses empirically we sent a questionnaire to 111 informal investors. The 
answers to the questionnaire were then statistically processed to find any correlations. 
The tests of the hypotheses showed that there were significant differences regarding 
how different categories of informal investors use criteria to make decisions. For us to 
be able to suggest explanations to why these differences exist, we carried out four 
interviews with informal investors. One conclusion made, based on the interviews, was 
that even though an informal investor finds one group of criteria to be the most 
important, he or she will still put a lot of effort into evaluating other groups of decision 
criteria.  
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1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION 
 
I många länder, inklusive i Sverige, finns ett finansiellt gap mellan utbud och 
efterfrågan på kapital. Det innebär att företagens behov av kapital är större än 
tillgången. Företagen får då svårt att växa eftersom de har svårt att få riskkapital. 
Investerarna är inte villiga att satsa på nystartade företag eftersom risken är hög i 
förhållande till den potentiella avkastningen. En betydligt större andel nystartade än 
etablerade företag misslyckas också, vilket gör att investerarna tvekar. 
Tillväxtpotentialen är också väldigt svår att beräkna. (Landström, 1993a) 
 
Så kallade informella investerare kan till en viss del fylla det finansiella gapet (ibid.). 
Informella investerare kallas även affärsänglar, och är privatpersoner som tillför 
riskkapital direkt till onoterade företag som de inte har familjeförbindelser med (Mason 
& Harrison, 1995b). De använder andra beslutskriterier än formella investerare och 
drivs inte enbart av finansiella mål när de gör sina investeringar. Därför kan de 
acceptera lägre avkastning på sina investeringar. De informella investerarna har oftast 
egen erfarenhet av, och kunskap om, verksamhet och ägare inom den industri de 
investerar i, vilket minskar riskerna. (Landström, 1993a) 
 
Informellt riskkapital är en viktig finansieringskälla för företag i behov av kapital. I 
USA (Freear & Wetzel, 1990; Freear, Sohl & Wetzel, 1994; Gaston, 1989) och 
Storbritannien (Mason & Harrison, 1995b; 1997; Mason, 1996) antas marknaden för 
informellt riskkapital vara större än marknaden för formellt riskkapital. Kunskapen om 
den svenska informella riskkapitalmarknadens storlek är mycket begränsad. Den antas 
dock, till skillnad från i USA och Storbritannien, vara betydligt mindre än både den 
formella privata och den statliga riskkapitalmarkanden. (Landström, 1993a; 
Braunerhjelm, 1999)  
  
De informella investerarna föredrar oftast att vara anonyma, och inga offentliga register 
finns över dem eller deras investeringar (Mason & Harrison, 1995a; Freear, Sohl & 
Wetzel, 1995). Därmed är den informella riskkapitalmarknaden dold eller nästan 
osynlig (Wetzel 1994), vilket gör det svårt att säkert bestämma dess storlek (Wetzel, 
1983).  
 
Företag i behov av riskkapital måste känna till hur de informella investerarna agerar, 
och vilka egenskaper de har, för att på bästa sätt kunna använda dem som 
finansieringskälla. Den allmänna kunskapen om den informella kapitalmarknaden är 
dock fortfarande relativt liten (Mason & Harrison, 1996a), trots att forskningen om den 
ökat på senare år.  
 
Tidigare forskning har gett en relativt klar bild av vilka de informella investerarna är, 
varför de investerar och vad de investerar i. Den visar även en påfallande likhet mellan 
informella investerare i de olika länder studierna har genomförts i (Mason & Harrison, 
1996a).  
 
En av de första studierna om informella investerares beslutsprocess, dvs. hur de 
identifierar, utvärderar och strukturerar investeringar i små företag, gjordes enligt 
Landström (1995, 1998) av Hoffman (1972). Studien behandlar främst de metoder som 
informella investerare använder för att identifiera och bedöma investeringsprospekt. 
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Resultatet visade bland annat att beslutet om att investera var nära kopplat till den 
informella investerarens personlighet och tidigare erfarenheter. Studien visade även 
stora variationer mellan investerarnas preferenser. I många fall visade det sig att samma 
investeringsförslag bedömdes positivt av vissa investerare och negativt av andra. 
 
Studier gjorda de senaste åren har försökt identifiera vilka kriterier de informella 
investerarna utgår från i beslutsprocessen. Mason och Harrison (1994) visar att kriterier 
för ledning och marknadens tillväxtpotential är de klart viktigaste vid ett 
investeringsbeslut. Detta har även bekräftats i senare studier (Feeney, Haines & Riding, 
1999; Van Osnabrugge & Robinson, 2000). 
 
De tidigare undersökningar som studerat informella investerare utifrån deras 
beslutskriterier har betraktat de informella investerarna som en homogen grupp. 
Undantaget är Van Osnabrugge (1998) som kategoriserat de informella investerarna 
utifrån hur aktiva de är. Van Osnabrugge relaterade dock endast kategorierna till ett, 
generellt formulerat, kriterium – marknadsrisken. Det har därmed saknats forskning 
som relaterat olika kategorier av informella investerare till de beslutskriterier som 
använts i investeringsprocessen, vilket är ett faktum som legat till grund för denna 
undersökning. 
 

1.1 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva de beslutskriterier som informella 
investerare beaktar i investeringsprocessen. Vi ska även beskriva hur de informella 
investerarna kan kategoriseras utifrån olika faktorer, samt vilka beslutskriterier olika 
kategorier av informella investerare beaktar i investeringsprocessen. Vi vill även 
förklara de bakomliggande faktorer till varför olika kategorier av informella investerare 
kan bedöma beslutskriterier olika. 
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2 TEORI 
 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram – den forskningsbakgrund – 
som ligger till grund för våra empiriska studier. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
de beslutskriterier som informella investerare i allmänhet utgår ifrån. Därefter 
presenteras de informella investerarnas egenskaper: först de gemensamma och sedan de 
som är specifika för olika kategorier av informella investerare. 
 

2.1 Risk 
 
Det medför en större risk att investera i nya, växande företag än i stora, etablerade 
företag. Som en kompensation för den högre risken förväntar sig investerare högre 
avkastning på sin investering. (Petit & Singer, 1983)  
 
En viktig del i utvärderingen av riskerna med en investering är att samla och bearbeta 
information (Fiet, 1995a). Om informationen ska bidra till att riskerna minskar måste 
den gälla den specifika affären. Den information som finns tillgänglig varierar från att 
vara så specifik att den är användbar enbart i ett visst fall, till att vara alltför generell för 
att investeraren ska ha någon nytta av den alls. Det är därför troligt att informella 
investerare samlar information om främst en viss typ av risk av det skälet att det inte är 
möjligt att bearbeta all tillgänglig information om risker. En investerare som ser sig 
själv som kvalificerad att hantera en viss typ av risk samlar troligen mer information om 
de riskområden han inte behärskar lika bra. (Fiet, 1995b) 
 
Risk kan grupperas på många olika sätt. Tidigare studier av informella investerare har 
identifierat två huvudgrupper av risk; marknadsrisk och agentrisk (ibid.).  
 

2.1.1 Marknadsrisk och beslutskriterier relaterade till marknadsrisk 
 
Marknadsrisken har i litteraturen beskrivits som graden av osäkerhet om möjligheten att 
få konkurrensfördelar under rådande omgivningsförhållanden (Porter, 1980). Även om 
begreppet har definierats i litteraturen kan det inte observeras direkt. Vi kan endast 
härleda marknadsrisken utifrån hur den påverkar olika indikatorer som kan observeras. 
Några av de viktigaste potentiella indikatorerna är enligt litteraturen följande: 
 

1. Många konkurrenter, vilket gör det svårare för företagen att öka lönsamheten i 
branschen. Om det finns många företag inom samma bransch måste de kämpa 
hårdare för att ta eller behålla marknadsandelar. Detta leder till sänkta priser och 
att branschens lönsamhet försämras (Scherer, 1980; Porter, 1980). 

2. Många potentiella nyetablerare, vilket ökar sannolikheten för att nya företag 
erbjuder fler produkter eller tjänster till ett lägre och mer konkurrenskraftigt pris. 
Lägre pris ökar konkurrensen och därmed risken för marknadsförluster (Porter, 
1980). 

3. Många substitut till produkten eller tjänsten, vilket kan leda till att efterfrågan 
på produkten eller tjänsten minskar. Ökat utbud kan leda till ökad köpkraft och 
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därmed förbättra köparnas möjlighet att påverka priset. Fler substitut kan också 
medföra att köparna inte ser den aktuella produkten som unik. Resultatet kan 
vara ökad konkurrens och därmed ökad risk för marknadsförluster (Scherer, 
1980; Porter, 1980). 

4. Svag efterfrågan på en produkt eller tjänst, vilket kan leda till att säljaren måste 
ge eftergifter, vilket i sin tur medför ökad risk för marknadsförluster (Porter, 
1980). 

5. Marknadens attraktivitet, vilket är en kvalitativ variabel som sammanfattar 
kännetecknen för en industri/bransch. Attraktiviteten beror på storlek, tillväxt, 
tillgänglighet och marknadsbehov. Ju mer attraktiv marknaden är, desto lägre 
blir konkurrensen. Därmed ökar lönsamheten för företagen i marknaden, och 
risken för marknadsförluster minskar (Porter, 1980; Tyebjee & Bruno, 1984). 

 
Ett antal tidigare studier har visat att informella investerare lägger stor vikt vid 
beslutskriterier relaterade till produkt och marknad och därmed marknadsrisken. Det 
viktigaste kriteriet är marknadens och produktens tillväxtpotential (Mason & Harrison, 
1996a; Mason & Harrison, 1994; Mason & Rogers, 1997; Landström, 1998; Van 
Osnabrugge & Robinson, 2000). De informella investerarna lägger även stor vikt vid 
produktens kvalitet (Van Osnabrugge & Robinson, 2000; Mason & Harrison, 1996a). 
Ett stort antal andra beslutskriterier relaterade till produkt och marknad har visat sig 
betydelsefulla i andra studier. Nedan följer en sammanställning av dessa kriterier 
(produkt har använts som samlat begrepp för både varor och tjänster).  
 
TABELL 1. Beslutskriterier relaterade till marknadsrisk  

Produktens kvalitet Mason & Harrison (1996a); Van Osnabrugge & Robinson 
(2000); Mason & Rogers (1997) 

Produktens unikhet Mason & Harrison (1996a); Landström (1995); Mason & 
Harrison (1994); Landström (1998); Mason & Rogers 
(1997) 

Konceptets/idéns kvalitet Mason & Harrison (1996a) 
Produktskydd (t.ex. patent eller varumärke) Haar et. al. (1988); Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Marknadens acceptans för produkten Haar et. al. (1988); Mason & Rogers (1997) 
Distributionskanaler för produkten Haar et. al. (1988) 
Hur företaget kan tillfredsställa en ny 
marknad 

Haar et. al. (1988) 

Marknadens tillväxtpotential Haar et. al. (1988); Landström (1995); Mason & Harrison 
(1994); Van Osnabrugge & Robinson (2000); Landström 
(1998); Mason & Rogers (1997); Riding et. al. (1995); 
Mason & Harrison (1996a) 

Företagets sårbarhet för konkurrens inom 
verksamhetens första två år 

Haar et. al. (1988) 

Inträdeshinder för marknadsetablering Landström (1995); Mason & Harrison (1994); Landström 
(1998); Mason & Rogers (1997) 

Industrins kännetecken Mason & Harrison (1994) 
Konkurrensens art Landström (1998); Mason & Harrison (1994); Van 

Osnabrugge & Robinson (2000); Mason & Rogers (1997) 
Produktens försäljningspotential Riding et. al. (1995); Van Osnabrugge & Robinson (2000); 

Mason & Harrison (1996a) 
Om marknaden är en nischmarknad Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Informellt produktskydd genom unik kunskap Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Formellt produktskydd genom patent Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Att marknaden och produkten går att förstå Landström (1998) 
Produktens socioekonomiska nytta Landström (1998) 
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Leverantörers och försäljares styrka Landström (1998) 
Marknadens storlek Landström (1998) 
 

2.1.2 Agentrisk och beslutskriterier relaterade till agentrisk 
 
I de flesta moderna företag, främst de som finansieras med externt kapital, är ägande 
och kontroll åtskilda. De innebär att en part, principalen (i den här uppsatsen den 
informella investeraren), delegerar arbetet och ansvaret till en annan part, agenten (i den 
här uppsatsen entreprenören), som utför arbetet åt principalen. Att särskilja 
beslutsfattaren och risktagaren är vanligt eftersom det ger parterna större möjlighet att 
använda sina unika förmågor (Jensen & Meckling, 1976). 
 
Agentteorin hänger ihop med de problem som uppstår när samarbetande parter med 
olika mål delar på arbetet (ibid.). Den bygger på antagandet att både principalen och 
agenten är nyttomaximerande individer och att agenten därmed inte alltid agerar utifrån 
vad som är bäst för principalen. På så vis uppstår så kallade agentkostnader för att få 
agenten att agera på bästa sätt utifrån principalens intressen. Kostnader kan till exempel 
uppstå när principalen övervakar och kontrollerar agentens handlingar. (Landström, 
1993b) 
 
Några agent – principal problem som behandlas i litteraturen är följande: 
 

1. Olika syn på risk hos agenten och principalen kan medföra problem eftersom 
agentens belöning utgår från att företaget genererar vinst. Detta kan påverka 
agenten till att ta högre risker än principalen önskar. (Jensen & Meckling, 1976) 

2. Möjligheten att övervaka agenten kan försämras om till exempel avståndet 
mellan agenten och principalen är stort (Gupta & Sapienza, 1992). Ett stort antal 
agenter för principalen att övervaka medför även det problem med övervakning 
och kontroll (Eisenhardt, 1989). 

3. Informationsasymmetri kan vara ett problem om agenten förfogar över 
information som inte är tillgänglig för principalen och sedan använder den för 
egen vinning snarare än för att gynna företaget och principalen. (Eisenhardt, 
1989) 

4. Moralproblem uppstår när agenten inte lägger ner den ansträngning i sin uppgift 
som ursprungligen avtalades. Det kan bero på oförutsedda händelser eller svek 
från agentens sida genom att han/hon prioriterar egen vinning. (Fama & Jensen, 
1983) 

5. Agenten har inte utlovade kvalifikationer. Agenten kan till principalen ha 
uppgett att han/hon har kunskaper som han/hon egentligen inte har, eller agenten 
kan ha underlåtit att tala om att han/hon saknar den nödvändiga kompetensen. 
(Jensen & Meckling, 1976) 

 
För att hantera agentrisken utgår de informella investerarna, i sin beslutsprocess, från 
kriterier som är relaterade till entreprenören och bolagsledningen. En bra relation mellan 
entreprenören och investeraren är enligt Harrison, Dibben och Mason (1997) en 
förutsättning för att investeringen i det onoterade företaget ska bli lyckad. Det är därmed 
inte överraskande att de informella investerarna lägger stor vikt vid beslutskriterier 
relaterade till entreprenören och ledningen. De viktigaste beslutskriterierna är 
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entreprenörens kunskap (Mason & Harrison, 1996a), engagemang och trovärdighet 
(Van Osnabrugge & Robinson, 2000) och ledaregenskaper (Landström, 1998). Nedan 
följer en sammanställning av några beslutskriterier relaterade till entreprenören och 
bolagsledningen som har använts i några tidigare studier:  
 
TABELL 2. Beslutskriterier relaterade till agentrisk  

Entreprenörens kunskap Mason & Harrison (1996a) 
Entreprenörens personliga kvaliteter Mason & Harrison (1996a); Landström 

(1995); Mason & Rogers (1997) 
Entreprenörens engagemang Mason & Harrison (1996a); Van Osnabrugge 

& Robinson (2000); Mason & Rogers (1997) 
Sympatier för entreprenören Mason & Harrison (1996a) 
Ledningsgruppens kunskaper och färdigheter Mason & Rogers (1997) 
Entreprenörens/ledningsgruppens förmåga att klara 
påfrestande och stora insatser  

Haar et. al. (1988) 

Entreprenörens/ledningsgruppens förmåga att bedöma 
och bemöta risker 

Haar et. al. (1988) 

Entreprenörens/ledningsgruppens sätt att diskutera 
affären 

Haar et. al. (1988) 

Entreprenörens/ledningsgruppens benägenhet att 
uppmärksamma detaljer 

Haar et. al. (1988) 

Entreprenörens/ledningsgruppens branschkunskap Haar et. al. (1988); Landström (1998) 
Entreprenörens potentiella ledaregenskaper Landström (1995); Landström (1998) 
Ledningen Mason & Harrison (1994) 
Entreprenörens trovärdighet Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Entreprenörens kunskap om produkten Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Första intrycket av entreprenören Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Entreprenörens/ledningens kompetens inom försäljning 
och marknadsföring 

Landström (1998) 

Entreprenören/ledningens bakgrund och erfarenhet Landström (1998); Mason & Rogers (1997); 
Van Osnabrugge & Robinson (2000); Riding 
et. al. (1995) 

Ledningens organisatoriska och administrativa 
kunskaper 

Landström (1998) 

Ledningens kunskap om redovisning och finansiering Landström (1998) 
 

2.1.3 Övriga beslutskriterier 
 
Ett antal övriga beslutskriterier har använts i tidigare studier av informella investerare. 
De flesta av dessa beslutskriterier kan relateras till företaget, finansiella faktorer, 
investeraren och investerarens relation till entreprenören.  
 
Ett av de viktigaste motiven för informella investerare är förväntningar på en hög 
avkastning (Mason & Harrison, 1994; Short & Riding, 1989). Därför är det inte 
överraskande att de informella investerarna lägger stor vikt vid investeringens 
förväntade avkastning under beslutsprocessen (Mason & Harrison, 1996a; Mason & 
Rogers, 1997; Riding et. al., 1995; Landström, 1998).  
 
Ett annat viktigt kännetecken för de informella investerarna är att de föredrar att 
investera lokalt (Wetzel, 1983; Short & Riding, 1989; Freear et. al., 1994; Lumme & 
Mason, 1996). Enligt Haar et. al. (1988) och Landström (1993) är det också ett viktigt 
beslutskriterium att företaget verkar i investerarens närområde. De informella 
investerarna lägger även stor vikt vid affärsplanen i beslutsprocessen (Haar et. al. 1988; 
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Riding et. al. 1995; Mason & Harrison, 1996a). Enligt tidigare studier av bland annat 
Van Osnabrugge och Robinson (2000) och Landström (1998) har de flesta av de övriga 
beslutskriterierna mindre betydelse för de informella investerarna. Nedan följer en 
sammanställning av några övriga beslutskriterier som använts i tidigare studier:  
 
TABELL 3. Informella investerares övriga beslutskriterier  

Finansiella faktorer relaterade till företaget  
Företagets finansiella struktur Mason & Rogers (1997); Landström (1995) 
Företagets rörelsemarginaler Mason & Harrison (1996a) 
Låga etableringskostnader Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Låga fasta kostnader för företaget Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Företagets tillgångar Mason & Harrison (1996a); Mason & Rogers 

(1997) 
Tid fram till nollresultat Landström (1998) 
Möjlighet för företaget att nå minst nollresultat utan 
att behöva ytterligare kapitaltillskott 

Van Osnabrugge & Robinson (2000) 

Övriga faktorer relaterade till företaget  
Att verksamhet är etablerad Mason & Harrison (1996a) 
Att produkten redan är utvecklad Mason & Harrison (1996a) 
Hur företaget är organiserat för att tillverka och 
leverera produkten 

Mason & Rogers (1997) 

Företagets affärsstrategi Mason & Rogers (1997) 
Affärsplanen Haar et. al. (1988); Mason & Rogers (1997); 

Riding et. al. (1995); Van Osnabrugge & 
Robinson (2000); Mason & Harrison (1996a) 

Finansiella faktorer relaterade till investeringen  
Förväntad avkastning Riding et. al. (1995); Mason & Harrison (1994); 

Van Osnabrugge & Robinson (2000); Landström 
(1998); Mason & Rogers (1997) 

Beräknade finansiella belöningar (till exempel 
styrelsearvode eller lön från anställning) 

Van Osnabrugge & Robinson (2000); Landström 
(1998) 

Investeringens storlek Van Osnabrugge & Robinson (2000) 
Investerarens relation till entreprenören  
Om investeraren känner entreprenören Mason & Harrison (1996a) 
Investerarens förtrogenhet med entreprenörens rykte Haar et. al. (1988) 
Om entreprenören och investeraren passar ihop Haar et. al. (1988) 
Övriga faktorer relaterade till investeraren  
Kollegers åsikter Riding et. al. (1995) 
Om investeringen passar med investerarens bakgrund 
och färdigheter inom, och kunskaper om, industrin, 
marknaden och teknologin 

Riding et. al. (1995); Mason & Rogers (1997); 
Haar et. al. (1988); Van Osnabrugge & Robinson 
(2000); Landström (1998) 

Investerarens preferenser (är det en industri/marknad 
som investeraren vill verka inom?) 

Mason & Rogers (1997); Riding et. al. (1995) 

Tillförlitligheten hos de personer som utgör källan till 
investeringsförslaget 

Haar et. al. (1988) 

Möjlighet till aktiv delaktighet i företaget Van Osnabrugge & Robinson (2000); Landström 
(1998) 

Möjlighet att göra investeringen tillsammans med 
andra 

Van Osnabrugge & Robinson (2000); Landström 
(1998) 

Om företaget verkar i investerarens närområde Mason & Harrison (1996a); Van Osnabrugge & 
Robinson (2000); Landström (1998); Haar et. al. 
(1988) 

Exitmöjligheter Mason & Harrison (1994); Van Osnabrugge & 
Robinson (2000); Landström (1998); Mason & 
Rogers (1997) 
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2.2 Informella investerares gemensamma egenskaper 
 
Tidigare studier har visat att de informella investerarna ofta har stor erfarenhet av både 
egna företag och lednings- eller styrelseuppdrag i andra företag (Gaston, 1989; Harrison 
& Mason, 1992; Landström, 1993; Riding et. al., 1995; Lumme & Mason, 1996). 
Många har dessutom betydande erfarenhet som investerare och är enligt Landström 
(1998) i allmänhet såväl seriösa som professionella investerare. Trots att de informella 
investerarna är både erfarna och professionella menar Haar et al (1988) dock att de i stor 
utsträckning använder intuition och råd från andra informella investerare när de ska 
bedöma entreprenören vid en möjlig investering.  
 
En förklaring till att de informella investerarna förlitar sig på intuition och råd från 
andra informella investerare kan vara att det saknas information på den marknad där de 
är verksamma (Wetzel, 1987). När information är en bristvara används ofta vänner och 
affärskontakter som viktiga informationskällor (Fiet, 1995b). Tidigare studier visar att 
de informella investerarna anser att vänner och affärskontakter är de informationskällor 
som är både mest använda och mest tillförlitliga (Wetzel, 1981, 1987; Haar et. al., 1988; 
Harrison & Mason, 1992; Landström, 1993; Lumme & Mason, 1996; Sullivan, 1996). 
Att de informella investerarna i hög grad förlitar sig på vänner och affärskontakter 
indikerar också att de inte har tillgång till samma informationskanaler som Venture 
Capital-företagen (Fiet, 1995b; Bygrave, 1988).  
 
Eftersom de informella investerarna har problem att själva skaffa information om 
marknadsrisker kan de välja att ersätta sådan information med information om 
agentrisker. På så vis specialiserar de sig på att bedöma beslutskriterier relaterade till 
agentrisken och förlitar sig på att entreprenören kan hantera marknadsrisken (Fiet, 
1995b). 
 
De informella investerarna har inte lika stora resurser att bedöma affärsförslag som 
Venture Capital-företagen har, t.ex. i form av anställda analytiker. De saknar även 
avancerade analysverktyg för att bedöma marknadsrisken. Eftersom de helt enkelt inte 
har kompetens nog att bedöma affärsplanerna är det inte överraskande att de inte begär 
affärsplaner från entreprenörer. (Fiet, 1995b). 
 
Den starka koncentrationen på entreprenören beror enligt Landström (1998) på att de 
informella investerarna har begränsade möjligheter, åtminstone formellt, att påverka 
portföljföretaget efter att investeringen gjorts. Eftersom informella investerare i 
jämförelse med formella ofta har begränsade ägarpositioner i företagen de investerar i, 
är det svårare att ersätta en entreprenör som den informella investeraren inte är nöjd 
med. Den informella investeraren kan därmed sägas investera mer i entreprenören än i 
företaget. (Landström, 1998) 
 
Även om det kan vara svårt för de informella investerarna att skaffa information om 
marknadsrisker är beslutskriterier relaterade till marknadsrisker inte betydelselösa. 
Studier av bland andra Haar et al (1988), Mason och Harrison (1996a, 1996b) och 
Landström (1998) visar att beslutskriterier relaterade till produkt och marknad är de näst 
viktigaste efter beslutskriterier relaterade till entreprenören. Detta leder till följande 
hypotes: 
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H1 Beslutskriterier relaterade till entreprenören är viktigast och beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad näst viktigast för informella investerare i 
beslutsprocessen. 
 

2.3 Informella investerares specifika egenskaper – kategorier 
 
De informella investerarna har mycket varierande bakgrund, investeringserfarenhet 
samt motiv för att investera i onoterade företag. Några har startat flera företag, andra har 
haft chefsjobb i stora företag. Några har redan investerat i ett tiotal onoterade företag, 
andra söker fortfarande sin första investering. Några investerar i onoterade företag för 
att få en hög avkastning, andra investerar för att få vara med och etablera nya företag. 
Freear och Wetzel (1992) menar därför att tidigare studier stödjer föreställningen att den 
informella riskkapitalmarknaden är heterogen, även om de informella investerarna har 
många gemensamma egenskaper. Eftersom skillnaderna mellan de informella 
investerarna är stora, är det rimligt att anta att de använder olika beslutskriterier vid 
bedömningen av investeringsförslag i onoterade företag. 
 
Ett antal kategoriseringar av de informella investerarna har gjorts i tidigare studier och 
redovisas i denna uppsats (se tabell 1). Kategoriseringarna inbegriper mellan två och tio 
grupper. Även om kategoriseringarna kan skilja sig ganska mycket åt, både vad gäller 
beteckningar och antal, bygger de oftast på gemensamma kategoriseringsfaktorer. Några 
av de vanligaste är antal gjorda investeringar, investerat belopp, entreprenörserfarenhet, 
yrkeserfarenhet, portföljbolagens branschspridning och om ägandet är aktivt eller 
passivt.  
 
TABELL 4. Kategorier och kategoriseringsfaktorer av informella investerare gjorda i tidigare studier.  

Kategorier Studie Kategoriseringsfaktorer 
1. Jungfruänglar 
2. Latenta änglar 
3. Förmögenhetsmaximerande 

änglar 
4. Entreprenörsänglar 
5. Inkomstsökande änglar 
6. Bolagiserade änglar 

Stevenson & 
Coveney 
(1994); 
Coveney & 
Moore (1998) 

Antal investeringar (totalt och de senaste tre 
åren), tillgängligt kapital, förmögenhet, motiv 
för att investera, entreprenörserfarenhet, 
riskbenägenhet, beslutskriterier, 
yrkeserfarenhet, antal bolag i portföljen, 
portföljsbolagens branschspridning, investerat 
belopp, förväntad avkastning, investeringar 
tillsammans med andra, aktivt eller passivt 
ägande, ägarandel, investeringar genom företag 
(Corporate Angels) eller som privatperson 

1. Seriella 
2. Icke-seriella 

Van 
Osnabrugge 
(1998) 

Antal investeringar totalt 

1. Icke-seriella 
2. Soloseriella 
3. Konsortialseriella 

Kelly & Hay 
(1996) 

Antal investeringar totalt, investeringarna 
gjorda ensamma eller tillsammans med andra  

1. Specialiserade 
2. Diversifierade 

Landström 
(1995) 

Investeringar i olika branscher, 
portföljföretagens utvecklingsfaser och 
kategorier av portföljföretag  

1. Värdetillförande investerare 
2. Förmögna investerare 
3. Konsortialinvesterare 
4. Kompanjoninvesterare 
5. Investerarfamiljer 
6. Byteshandlarinvesterare 
7. Socialt ansvariga investerare 

Benjamin & 
Margulis (2000) 

Arbetslivserfarenhet, entreprenörserfarenhet, 
portföljen (geografiskt, bransch, antal bolag, 
fas), investerat belopp, ensam/konsortium, 
aktivt eller passivt ägande, familj/släkt, moral 
och tidshorisont 
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8. Icke omtyckta privata 
investerare 

9. Direktörsinvesterare 
1. Aktiva investerare 
2. Tillfälliga investerare 
3. Potentiella investerare 
4. Icke-investerare 

Feeney et. al. 
(1999) 

Investeringsfrekvens, yrkeserfarenhet, 
entreprenörserfarenhet, investerat belopp 

1. Svarta änglar 
2. Gudfäder 
3. Kikare 
4. Släktänglar 
5. Yrkesprofessionella änglar 
6. Maktänglar 
7. Förmögna änglar 
8. Högteknologiska änglar 
9. Passiva änglar 
10. Hungriga änglar 

Gaston (1989) Investerarens inkomst, utbildning, 
arbetslivserfarenhet, entreprenörserfarenhet och 
portfölj (andel i bolagen, storlek, bransch), 
aktivt eller passivt ägande, drivkraft 
(entreprenör, jobb, förväntad avkastning), ålder, 
kön, förmögenhet, ensam/co-invest 

1. Entreprenörer 
2. Icke-entreprenörer 

Sullivan (1991) Entreprenörserfarenhet 

 

2.3.1 Seriella och icke-seriella investerare 
 
Enligt ett antal tidigare studier är investeringserfarenhet en faktor som påverkar de 
informella investerarnas beslutskriterier. (Van Osnabrugge 1998; Kelly & Hay 1996; 
Stevenson & Coveney 1994) Med antal investeringar totalt som kategoriseringsfaktor 
kan vi kategorisera de informella investerarna i seriella och icke-seriella informella 
investerare. Vår definition av seriella informella investerare, det vill säga informella 
investerare som har gjort minst tre investeringar i onoterade företag, bygger på Kelly 
och Hays (1996) och Van Osnabrugges (1998) definition. Icke-seriella informella 
investerare har därmed gjort två eller färre investeringar i onoterade företag (Kelly & 
Hay, 1996; Van Osnabrugge, 1998). 
 
Eftersom de seriella investerarna har gjort fler investeringar i onoterade företag är det 
troligt att de även har erfarenhet från misslyckade affärer. Sådan erfarenhet torde göra 
dem mer realistiska och mindre naiva i sina bedömningar av investeringspropåer. 
Erfarenheten från misslyckade affärer torde även göra de seriella informella 
investerarna mer benägna att begränsa sina investeringar till branscher de känner till och 
förstår. (Van Osnabrugge, 1998) 
 
Det kan även antas att de seriella informella investerarna har tidigare erfarenhet från 
agentrelaterade problem och därmed har lärt sig att hantera dessa. Det torde göra dem 
skickligare på att förhandla och formulera kontrakt med entreprenörer. Kontrakten gör 
dem bättre på att skydda sig mot agentproblem, och därmed minskar behovet av 
övervakning och kontroll av agenten. (Fiet 1995a, 1995b). Eftersom de är bättre på att 
kontrollera agentrisken kan de i större grad fokusera på marknadsrisken. (Van 
Osnabrugge, 1998). 
 
Enligt Fiet (1995a) lägger en investerare störst vikt vid den risk som han/hon har sämst 
möjligheter eller kunskap att kontrollera. Det är därmed troligt att de icke-seriella 
informella investerarna lägger större vikt än seriella vid beslutskriterier relaterade till 
agentrisk. Marknadsrisken, som påverkas av makroekonomiska förhållanden, är 
däremot mycket svårare att bedöma och kontrollera. Därmed kommer de seriella 
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investerarna att lägga större vikt än icke-seriella vid marknadsrisken i 
investeringsprocessen (Van Osnabrugge, 1998). Detta leder till följande hypoteser:  
 
H2a Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriterier relaterade till produkt och marknad. 
 
H2b Icke-seriella informella investerare lägger större vikt än seriella vid 
beslutskriterier relaterade till entreprenören. 
 
Enligt Van Osnabrugge (1998) föredrar de seriella informella investerarna att i större 
utsträckning än de icke-seriella göra investeringar tillsammans med andra. Ett av skälen 
kan vara att de seriella informella investerarna har fler onoterade företag i portföljen och 
därmed mindre tid att bevaka varje enskilt företag. För att kompensera den sämre 
bevakningen kan de göra investeringarna tillsammans med Venture Capital-företag eller 
andra informella investerare, som kan bevaka det onoterade företaget. Ett annat skäl kan 
vara att de seriella informella investerarna genom sin erfarenhet känner till fler andra 
aktörer på marknaden som de kan tänka sig att göra investeringar tillsammans med (Van 
Osnabrugge, 1998). Detta leder till följande hypotes: 
 
H2c: Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriteriet möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra.  
 
Enligt Van Osnabrugge och Robinson (2000) är den förväntade avkastningen viktigare 
för Venture Capital-företagen än för de informella investerarna. Eftersom seriella 
informella investerare är mer professionella än icke-seriella påminner de mer om 
Venture Capital-företag (Fiet 1995a, Fiet 1995b). Vi kan därmed anta att seriella 
informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid den förväntade 
avkastningen. Eftersom seriella informella investerare satsar större belopp än icke-
seriella när de gör investeringar i onoterade företag (Stevenson & Coveney), är det 
troligt att avkastningen har större betydelse. En studie av Van Osnabrugge (1998) 
antyder också att seriella informella investerare har högre förväntningar på avkastningen 
än icke-seriella. Vi ställer därmed upp följande hypotes: 
 
H2d: Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella informella 
investerare vid beslutskriteriet förväntad avkastning på investerat kapital.  
 

2.3.2 Aktiva och icke-aktiva informella investerare 
 
De aktiva informella investerarna är den grupp av informella investerare som gör de 
klart största enskilda investeringarna i onoterade företag (Feeney et. al. 1999, Kelly & 
Hay 1996, Stevenson & Coveney, 1994). Eftersom de aktiva även är den mest 
professionella gruppen av informella investerare är de rimligt att tro att de använder 
andra beslutskriterier än övriga informella investerare. Den kategoriseringsfaktor som 
används vid gruppering av de aktiva och icke-aktiva informella investerarna är 
investeringsfrekvensen (Feeney et. al. 1999). En av Feeney et als (1999) fyra kategorier 
är aktiva informella investerare, som definieras som informella investerare som har 
gjort minst en investering per år i onoterade företag. Vår definition av aktiva informella 
investerare, vilken bygger på Feeney et. als, är informella investerare som har gjort 
minst tre investeringar i onoterade företag de senaste tre åren. Vår definition av icke-
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aktiva informella investerare är följaktligen de som har gjort två eller färre investeringar 
i onoterade företag de senaste tre åren. 
 
Aktiva investerare lägger enligt Feeney et. al. (1999) större vikt vid den potentiella 
avkastningen (36 procent) än tillfälliga investerare (24 procent). Eftersom aktiva 
informella investerare även är seriella borde resonemanget för de seriella och icke-
seriella investerarnas beslutskriterier gälla även de aktiva och icke-aktiva investerarna. 
Vi ställer därför upp följande hypoteser: 
 
H3a: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva informella 
investerare vid beslutskriterier relaterade till produkt och marknad. 
 
H3b: Icke-aktiva informella investerare lägger större vikt än aktiva informella 
investerare vid beslutskriterier relaterade till entreprenören. 
 
H3c: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva informella 
investerare vid beslutskriteriet möjligheten att göra investeringen tillsammans med 
andra.  
 
H3d: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva informella 
investerare vid beslutskriteriet förväntad avkastning på investerat kapital.  
 

2.3.3 Specialiserade och diversifierade informella investerare 
 
Utifrån tidigare studier av Venture Capital-företag (Landström, 1992; Norton & 
Tenenbaum, 1993) är det rimligt att anta att även informella investerare söker 
investeringsstrategier för att minska risken och osäkerheten i investeringsportföljen. En 
sådan strategi kan antingen vara diversifiering av portföljen, det vill säga att 
investeringarna sprids mellan olika branscher, eller specialisering av portföljen, det vill 
säga att investeringarna görs i en enda bransch. Enligt Landström (1995) är det troligt 
att den informella investerarens val av investeringsstrategi även påverkar deras 
bedömning av beslutskriterier 
 
En av de modeller som den finansiella teorin har utvecklat för att behandla osäkerhet är 
CAP-modellen (Capital Asset Pricing Model). Modellen antar att investeraren föredrar 
en väl diversifierad portfölj, med bolag i flera industrier, för att minska risken med 
investeringar i onoterade företag. De diversifierade informella investerarna kan inte 
förväntas ha samma kunskap och kompetens inom alla branscher de investerar i. Det är 
därmed troligt att de diversifierade informella investerarna kommer att koncentrera sig 
mer på personerna bakom företaget än på företagets produkter och marknad. 
(Landström, 1995) 
 
För somliga informella investerare kan det vara lämpligare att inte ha en diversifierad 
portfölj. De kan t.ex. ha särskild branschkunskap genom tidigare entreprenörskap eller 
yrkesbakgrund eller genom att de specialiserat sig på att bedöma och göra investeringar 
inom en viss bransch. Sådan kunskap kan ge den informella investeraren en fördel 
gentemot andra investerare, vilken minskar osäkerheten i beslutsprocessen. Den 
specialiserade informella investeraren kan därmed koncentrera sig mer på företagets 
produkter och marknad (ibid.).  
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Ovanstående resonemang kring specialiserade och diversifierade informella investerare 
leder till följande hypoteser: 
 
H4a: Informella investerare som använder en specialiseringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade till företagets 
produkt och marknad än informella investerare som använder en diversifieringsstrategi 
vid investeringar i onoterade företag.  
 
H4b: Informella investerare som använder en diversifieringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade till entreprenören än 
informella investerare som använder en specialiseringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi de vetenskapliga synsätt och metoder vi utgått ifrån under 
detta arbete. 
 

3.1 Angreppssätt 
 
Vi har i vår studie av informella investerare använt oss av en hypotetisk deduktiv 
metod. Vi har till att börja med utgått från befintliga teorier för att förstå problemet. 
Därefter har vi genomfört en empirisk undersökning i syfte att pröva de befintliga 
teorierna. Vi ställde alltså upp ett antal hypoteser baserade på befintliga teorier, varefter 
vi prövade hypoteserna med hjälp av de fakta vi utvann ur den empiriska 
undersökningen. På så vis kunde hypoteserna antingen få stöd eller inte kunna ges stöd. 
(Holme & Solvang, 1997)  
 
För att på ett så bra sätt som möjligt uppfylla syftet – att beskriva de kriterier som olika 
kategorier av informella investerare använder sig av när de fattar investeringsbeslut – 
har vi valt att utgå ifrån det analytiska synsättet. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) 
lämpar sig denna ansats då man söker orsakssamband.  
 
Vi har i vår undersökning använt en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Den 
kvantitativa metoden har vi använt för att kunna dra generella slutsatser om 
målpopulationen och använda uppgifterna för statistiska beräkningar. Den kvalitativa 
metoden har vi använt för att få en djupare förståelse av de informella investerarnas 
beslutskriterier. (Holme & Solvang 1997)  
 

3.2 Undersökningsansats och datainsamlingsmetoder 
 
Vi gjorde en enkätundersökning för att få bred information från många 
undersökningsenheter och sedan kunna jämföra enheternas specifika förhållanden med 
varandra. Enkätundersökning hjälpte oss också att uttala oss om den bakomliggande 
målpopulationen.  
 
En standardiserad postenkät gav oss möjlighet att nå så många respondenter som 
möjligt under den tid vi hade till vårt förfogande. Detta gav oss också möjlighet att 
kvantifiera svaren för statistisk behandling (Arbnor & Bjerke 1994). 
 
För att försöka förklara de bakomliggande faktorer till varför olika kategorier av 
informella investerare bedömer beslutskriterier olika, gjorde vi även intervjuer med fyra 
av de informella investerarna. Intervjuerna genomfördes efter att de statistiska 
beräkningarna av enkäterna hade gjorts. Av praktiska skäl valde vi att göra intervjuerna 
per telefon. Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 35 minuter. Vi var båda 
närvarande under intervjuerna. En person antecknade hela tiden under intervjuerna, och 
för att vi inte skulle missa något spelade vi även in intervjuerna på band. 
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Eftersom tanken med våra intervjuer var att få de informella investerarna att berätta fritt 
om vilka beslutskriterier de använde och varför, använde vi sålunda inget frågeformulär, 
vilket även rekommenderas av Holme och Solvang (1997). Vi försökte i stället få 
intervjupersonerna att berätta så mycket som möjligt utan inblandning från oss. Vi 
använde dock en manual med några punkter inom de områden vi ville täcka, bland 
annat några viktiga beslutskriterier. 
 

3.2.1 Litteraturstudie 
 
Litteratur inom området informella investerare visade sig vara relativt svår att få tag i. 
Vi började med att leta artiklar i de databaser som fanns tillgängliga för studenter vid 
Luleå tekniska universitet. Databaserna vi använde var ABI/Inform Global, Ebsco 
Academic Search, EconLit samt förlaget Elseviers artikeldatabas. Böcker sökte vi via 
databaserna Bibdia och Libris. 
 
Sökorden vi använde var business angels, venture capital, informal investors, 
categories, criteria, descision och kombinationer av dessa ord. I de fall vi hittade 
artiklar som stämde in på ämnet sökte vi vidare i de referenser som angavs. I några fall 
kontaktade vi artikelförfattarna för att ta del av artiklar som enbart var publicerade i 
samband med konferenser som hållits av forskare inom ämnet. Vid kontakterna med 
forskare bad vi även om kopior av så kallade arbetspapper, det vill säga rapporter som 
ännu inte hade publicerats. 
 
Det som fanns tillgängligt på universitetsbiblioteket var nästan uteslutande generell 
litteratur om riskkapital. För att hitta litteratur om informella investerare var vi tvungna 
att låna från andra bibliotek, i Sverige eller utomlands.  
 

3.3 Urval 
 
Tidigare forskning har visat att det är mycket svårt att identifiera informella investerare, 
eftersom det saknas offentliga register över deras investeringar. De föredrar att vara 
anonyma eftersom deras förmögenhet gör dem till mål för privatpersoner och 
organisationer som söker kapital i kommersiella eller ideella syften (Wetzel 1981, 1987; 
Haar, Starr & MacMillan 1988). Informella investerare kan dessutom vara motvilliga att 
svara på enkäter eftersom frågorna kan vara personliga och därmed känsliga. De kan 
även vara rädda att bli identifierade genom enkäten och därmed överösta med nya 
investeringsförslag (Haar et al 1988). Hur stor populationen av informella investerare är 
och vad som karakteriserar den är därmed okänt (Wetzel 1983). Därför är det inte 
praktiskt möjligt att genomföra en enkätundersökning som baseras på ett representativt 
urval av populationen (Harrison & Mason, 1992). 
 
Vi har valt en kombination av tre tillvägagångssätt/metoder för att hitta informella 
investerare. Syftet med det har varit att minska eventuella systematiska felavvikelser av 
ett visst tillvägagångssätt och att få ett mer representativt urval av informella investerare 
(Duxbury & Haines 1996; Lumme, Mason & Suomi 1998). 
 
Den första metod vi använde, rekommendationsurval (Arbnor & Bjerke, 1994), 
benämns ofta snöbollsmetoden (Mason & Harrison 1994). Den bygger på att informella 
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investerare ofta har kontakt med andra informella investerare genom vänskap eller 
nätverk. Kontakt med en informell investerare kan därför leda till kontakt med andra 
informella investerare (Wetzel, 1981). I metoden ingår även att kontakta till exempel 
näringslivsorganisationer och banker för att få namn på informella investerare (Lumme 
et al 1998). Vi kontaktade 50 personer, främst i Norrbotten, inom det privata 
näringslivet, näringslivsorganisationer, banker, länsstyrelse, universitet och kommuner. 
Gemensamt för dessa personer var att de antingen förväntades vara informella 
investerare själva eller ha kännedom om andra personer som kunde vara informella 
investerare. Personerna var privata kontakter eller hittades i register över 
näringslivsorganisationer i Norrlandskommunerna. De kontaktades genom telefon eller 
e-post.  
 
Snöbollsmetoden har använts i ett antal tidigare studier (Short & Riding 1989; Wetzel 
1981; Haar et al 1988; Lumme et al 1998). Metoden används oftast tillsammans med 
andra metoder, och den har endast använts ensam i mindre lokala undersökningar. Ett 
problem med metoden är att den är tidskrävande. Den kan dessutom ge ett snedvridet 
urval där bara vissa typer av informella investerare representeras (Lumme et al 1998; 
Mason & Harrison 1994). Med hjälp av e-post kunde vi kontakta ett relativt stort antal 
personer. Nackdelen var att svarsfrekvensen, som normalt är hög med snöbollsmetoden 
(Mason & Harrison 1994), var mycket låg. Trots det hittade vi tio informella investerare 
med hjälp av snöbollsmetoden. De flesta av dessa tio föreslogs av fler än en av dem som 
svarade. Detta kan tyda på att antalet lokala informella investerare är lågt, samt på att de 
som finns är relativt kända och etablerade.  
 
Den andra metoden vi använde var att kontakta informella investerare genom de företag 
de har investerat i (Mason & Harrison 1994). Vi kontaktade två företag i Norrbotten, 
vilka vi visste hade fått riskkapital de senaste åren, och hittade en informell investerare. 
Den här metoden, som främst har använts vid studier i USA, är normalt mycket kostsam 
och tidkrävande, och svarsfrekvensen är normalt mycket låg (Aram, 1989). Den stora 
fördelen med metoden är dock att ett utskick till ett representativt urval av företag i en 
region gör det möjligt att bedöma storleken på den informella riskkapitalmarknaden 
(Gaston, 1989). Att göra en bedömning av marknadens storlek har dock inte varit syftet 
med vårt arbete och inte heller möjligt eftersom vi endast kontaktade två företag. 
 
Den tredje metoden har varit att uppsöka nätverk som förmedlar kontakt mellan företag 
i behov av riskkapital och riskkapitalister. Vi fick genom en intervju med Örjan Isacson 
på Connect Sverige kontakt med två nätverk: Connect Väst och Almi Stockholm. Vi 
kom då överens om att postenkäten skulle distribueras av respektive nätverk. Connect 
Väst hade 50 personer i sina register som de ansåg passade in på definitionen av 
informella investerare, och enkäten spreds till samtliga. Även Almi Stockholm hade 50 
personer som ansågs passa och fick enkäten. Båda dessa organisationer är formella 
nätverk vilkas syfte är att förmedla riskkapital till företag i behov av kapital. De aktuella 
nätverken är därmed inte nätverk av informella investerare, utan de informella 
investerarna har endast rollen som potentiella finansiärer. Den här, tredje, metoden har 
använts av bland andra Duxbury och Haines (1996), Mason och Harrison (1996a), 
Feeney, Haines och Riding (1999) och Van Osnabrugge (2000). Ett problem med den 
kan vara att de informella investerarna i nätverk kan skilja sig från den övriga 
populationen (Mason & Harrison, 1994). 
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Totalt identifierades 111 informella investerare. Enkäten skickades till de informella 
investerarna via post i början av december. En påminnelse skickades via post två veckor 
senare. Två personer svarade att de inte var informella investerare och därmed inte 
tillhörde vår målgrupp. Det effektiva urvalet blev därmed 109 informella investerare. 
Totalt svarade 56 av de informella investerarna. Ett av svaren var inte komplett ifyllt 
och därmed inte användbart. Totalt var 55 av enkätsvaren användbara vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på 50 procent. 
 
I en bilaga som skickades tillsammans med enkäten fick respondenterna ange om de 
kunde tänka sig att ställa upp på en uppföljande intervju. Av respondenterna angav 18 
att de kunde tänka sig en uppföljningsintervju. Av dessa 18 valde vi ut fyra till en 
telefonintervju. Vårt urval grundade sig på vilka vi ansåg verkade mest intressanta att 
döma av bakgrund och enkätsvar. Vi tittade främst på antal gjorda investeringar och hur 
respondenterna hade bedömt olika beslutskriterier. Vi sökte personer som både hade 
gjort många och få investeringar i onoterade företag. Vi försökte också att hitta personer 
som hade gjort olika bedömningar av beslutskriterierna relaterad till produkt, marknad 
och entreprenören. Respondenterna skulle också representera alla de sex kategorier av 
informella investerare vi hade undersökt i hypoteserna.  
 

3.3.1 Bortfall 
 
Eftersom vi var medvetna om att svarsbortfall är ett stort problem vid 
enkätundersökningar försökte vi på olika sätt minska bortfallet. Vi gjorde t.ex. enkäten 
så kort som möjligt utan att missa väsentliga delar, och angav i följebrevet att det endast 
skulle ta 15 minuter att fylla i enkäten. Tiden uppskattade vi genom att prova enkäten på 
en informell investerare. Vi undvek att ställa känsliga frågor om t.ex. förmögenhet eller 
inkomst i enkäten. I följebrevet (bilaga 2) påpekade vi hur viktigt det var att just de 
svarade. Eftersom många informella investerare inte vill bli identifierade lovade vi dem 
även anonymitet. För dem som identifierades via nätverken Almi Stockholm och 
Connect Väst påpekade vi att nätverken stod för distributionen av enkäten och att de 
informella investerarna därmed var anonyma även för oss. Respondenterna fick skicka 
enkätsvaren via e-post, fax eller vanlig post. För att ytterligare öka svarsfrekvensen 
bifogade vi frankerade svarskuvert. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Det totala svarsbortfallet blev 54 stycken, vilket motsvarar 50 procent. Den stora risken 
med svarsbortfall är att de som inte svarar på en enkät kan skilja sig systematiskt från de 
som svarar (Holme & Solvang, 1997). För att kontrollera eventuella systematiska 
felavvikelser på grund av svarsbortfall gjorde vi en jämförelse mellan de respondenter 
som skickade in enkäten tidigt och de som skickade in den sent. Metoden bygger, enligt 
Freear et. al. (1994) med hänvisning till Armstrong och Overton (1977), på teorin att de 
personer som svarar sent på en postenkät har samma kännetecken som de som inte 
svarar alls. En undersökning av när enkäten inkom visade en klar minskning av 
inkomna enkäter efter 12 december. De 18 enkäter (33 procent) som inkom efter 12 
december definierades därmed som den grupp som svarade sent. Svaren i dessa sent 
inkomna enkäter jämfördes sedan med svaren i de 37 enkäter som inkom till och med 
12 december. I jämförelsen tog vi även med de kategoriseringar som har använts i 
hypoteserna. En test i ANOVA visade dock ingen signifikant skillnad mellan de tidigt 
och de sent inkomna enkäterna. Vi kan därmed anta att det inte finns några signifikanta 
(95-procentig konfidensgrad) systematiska felavvikelser på grund av svarsbortfallen.  



              
 
 

 
Tomas Johansson & Vidar Langås              - 18 -               Informella investerares beslutskriterier 

 

3.3.2 Respondenterna 
 
Respondenternas demografiska kännetecken visar stora likheter med de kännetecken 
som har identifierats i tidigare svenska undersökningar av informella investerare 
(Landström, 1993a; 1995; 1998). Respondenterna är alla män, i huvudsak medelålders 
(87 procent är 45 år eller äldre) och mycket erfarna entreprenörer. Nästan alla (50) har 
startat egna företag, i genomsnitt 4,4 företag.  
 
Respondenterna skiljer sig dock från Landströms tidigare undersökningar när det gäller 
i vilken fas i företagets utveckling de investerar. Enligt Landström (1993a) gör de 
informella investerarna 27 procent av sina investeringar i företag som är i startfasen, att 
jämföra med respondenternas 58 procent. Respondenterna har även fått ett större antal 
investeringserbjudanden de senaste tre åren (36), vilket kan jämföras med 10 från 
Landströms tidigare undersökning (1993a) och 20 från Landströms senare undersökning 
(1995). Enkätsvaren redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 
Eftersom respondenterna i vår uppsats inte visar några större skillnader i jämförelse med 
informella investerare i tidigare svenska studier (Landström, 1993a, 1995, 1998) är det 
möjligt att göra jämförelser med andra studier. 
 

3.4 Enkätutformning 
 
När vi konstruerade frågorna utgick vi från tidigare undersökningar och den teori som vi 
tagit del av. Vi inledde formuläret med frågor om kön och ålder samt med enklare 
frågor om yrkesmässig bakgrund. Tanken var att leda respondenten in i svarsarbetet. 
Vidare innehöll formuläret frågor om tidigare erfarenhet som informell investerare och 
nuvarande placeringar i onoterade bolag. Enkäten avslutades med att respondenten fick 
värdera betydelsen av 38 olika kriterier samt rangordna de fem viktigaste.  
 
Syftet med frågorna 1 och 2 var att svaren skulle jämföras med tidigare studier, bland 
andra Landström (1993a). Åldersgrupperingen i fråga 2, som även har använts av 
Landström (1993a), gjordes för att förstärka respondenternas anonymitet. Syftet med 
frågorna 3–11 var att ge stöd för kategoriseringarna av de informella investerarna.  
 
Frågorna utformades utifrån kategoriseringar gjorda i tidigare studier. Den yrkesmässiga 
bakgrunden, som ingick i fråga 3–5, har använts som en kategoriseringsfaktor av bland 
andra Benjamin och Margulis (2000) och Gaston (1989).  
 
Tidigare studier har visat att de flesta informella investerare har startat egna företag, och 
många har dessutom startat mer än ett företag (Landström 1993a). Erfarenhet som 
entreprenör har varit centralt i många kategoriseringar av informella investerare, och vi 
valde därför att ställa fråga 6 (Gaston 1989; Sullivan 1991; Stevenson & Coveney 1996; 
Benjamin & Margulis 2000). Delfrågan om branscher i fråga 6 ska ses i samband med 
fråga 8d och 9b. Delfrågan utgår ifrån Benjamin och Margulis (2000) indelning där en 
av kategorierna är informella investerare som har entreprenörserfarenhet och gör sina 
investeringar i branscher de känner till.  
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Två tidigare studier har visat skillnader mellan de beslutskriterier som används av 
informella investerare med investeringserfarenhet – dvs. som gjort minst tre 
investeringar – och de beslutskriterier som används av informella investerare utan 
investeringserfarenhet (Kelly & Hay 1996; Van Osnabrugge 1998). Kategoriseringen 
efter investeringserfarenhet har därför inspirerat fråga 7. Stevenson och Coveney (1996) 
har, vilket också rekommenderas av Van Osnabrugge (1998), valt att skilja mellan det 
totala antalet investeringar och de som har gjorts de senaste tre åren. Stevenson och 
Coveney (1996) har även använt den nuvarande portföljen som kategoriseringsfaktor. 
Vi valde därför, i fråga 8 och 9, att fråga om investeringsaktiviteter de senaste tre åren 
och den nuvarande portföljen. Benjamin och Margulis (2000) har även valt att använda 
den fas företagen är i när investeringen görs som en faktor vid kategoriseringen. Detta 
har inspirerat fråga 8e. 
 
Fråga 10, om de informella investerarnas involvering i portföljföretagen, bygger bland 
annat på en studie av Gaston (1989) där involveringen i portföljföretagen är en av de 
viktigaste kategoriseringsfaktorerna. Svarsalternativen har hämtats från en studie av 
Landström (1993a). Vidare ville vi undersöka om det fanns ett samband mellan 
beslutskriterierna och hur stor del av förmögenheten som användes till informella 
investeringar. Därför ställde vi fråga 11. De 38 beslutskriterierna i den sista frågan 
hämtade vi från Van Osnabrugge och Robinson (2000) och Landström (1998). Vi valde 
även Van Osnabrugge och Robinsons (2000) gruppering av beslutskriterierna. 
 

3.5 Kvantifiering och analys 
 
Vi har valt att arbeta med en 95-procentig konfidensgrad (1-α=konfidensgrad) vilket är 
vanligt i statistiska undersökningar. Det innebär att det sanna värdet ligger i intervallet 
med 95 procents säkerhet. Värdet av α bestämdes därmed till 5 procent. När vi gjorde 
de statistiska beräkningarna kontrollerade vi därmed att p var mindre än eller lika med 5 
procent. P visar sannolikheten för att man påstår att någonting är sant trots att det 
egentligen är falskt. Ju högre gränsen för p är, desto mer toleranta är vi för fel. 
 
De svarsresultat vi fick i enkäten bearbetades och analyserades i SPSS 10.0.5. Vi 
konverterade enkätfrågorna till sifferkoder innan vi matade in dem i 
statistikprogrammet. För att kontrollera eventuella fel vid inmatningen gjorde vi 
stickprovskontroller genom att läsa av var femte inmatning. Vi använde frekvenstabeller 
(hypotes 1) och tester i ANOVA (hypotes 2–4) för att pröva hypoteserna. De frågor som 
gav svar på hypoteserna redovisas i tabell 1. 
 
TABELL 5. Tabell över de frågor som gav svar på respektive hypotes  

Hypotes nr: Fråga nr: 
1 12 (alla kriterier) 

2a och b 7b, 12 (kriterier relaterade till marknad och produkt) 
2c 7b, 12 (möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra)  
2d 7b, 12 (förväntad avkastning på investerat kapital) 

3a och b 8c, 12 (kriterier relaterade till marknad och produkt) 
3c 8c, 12 (möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra) 
3d 8c, 12 (förväntad avkastning på investerat kapital) 

4 a och b 3, 4, 6, 7b, 9b, 12 (kriterier relaterade till marknad och produkt) 
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För att testa hypotes 4 var det nödvändigt att operationalisera kategorierna 
specialiserade och diversifierade informella investerare. Vid operationaliseringen 
använde vi enkätens frågor 3, 4, 6, 7b och 9b. En respondent definierades som 
specialiserad informell investerare om han hade gjort alla investeringar (minst tre) i 
samma bransch (fråga 7b och 9b). Om respondenten hade gjort investeringar i fler 
branscher måste han ha tidigare erfarenhet från branscherna genom eget/egna företag 
eller yrkesmässig bakgrund (fråga 3, 4, 6 och 9b) för att definieras som specialiserad. 
En respondent definierades som diversifierad om han hade gjort investeringar i minst 
två branscher som han inte tidigare hade erfarenhet från genom eget/egna företag eller 
yrkesmässig bakgrund (fråga 3, 4, 6 och 9b). 18 av respondenterna kategoriserades som 
specialiserade informella investerare och 16 kategoriserades som diversifierade. 21 av 
respondenterna gick ej att kategorisera. 
 

3.6 Metodproblem 
 
Ett problem som kan uppstå vid enkätundersökningar är att frågorna kan missförstås av 
respondenterna. För att minska risken för missförstånd har vi testat enkäten på två 
informella investerare samt på två representanter för de formella nätverken Almi 
Stockholm och Connect Väst. Utifrån deras synpunkter gjorde vi mindre språkliga 
revideringar och förtydligade fråga 12. Vi gav även respondenterna möjlighet att 
kontakta oss via telefon eller e-post vid eventuella tveksamheter. Trots försöken att 
formulera frågorna så tydligt att de inte skulle missförstås, hade endast 28 av 55 gjort 
rangordningen av beslutskriterierna under fråga 12. Eftersom rangordningen endast 
bygger på svaren från 28 respondenter måste resultaten tolkas med försiktighet. 
Rangordningen stämmer dock väl överens med en rangordning efter beslutskriteriernas 
medelvärden.  
 
Ett stort problem med studier av informella investerare är att de inte kan baseras på ett 
representativt urval eftersom populationen inte är känd. För att minska eventuella 
systematiska felavvikelser valde vi därför tre olika tillvägagångssätt för att hitta 
informella investerare.  
 
Att en stor del av respondenterna i vår undersökning identifierades genom nätverken 
Almi Stockholm och Connect Väst skulle kunna antas försämra den externa validiteten 
(Arbnor & Bjerke, 1994), eftersom de informella investerare som får 
investeringserbjudanden genom formella nätverk kan skilja sig från övriga informella 
investerare. Den externa validiteten borde dock inte påverkas i detta fall, eftersom de 
formella nätverken endast är kanaler mellan investerare och entreprenörer och inte 
involverade efter att kontakten mellan parterna har upprättats. De informella 
investerarnas beslutsprocess borde därmed inte påverkas (Mason & Harrison, 1996a). 
Urvalsproblemet kvarstår dock, varför uppsatsens resultat måste tolkas med viss 
försiktighet. 
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4 UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas både den kvantitativa informationen från enkäten och den 
information som framkommit vid intervjuerna.  
 

4.1 Informella investerare – generella drag  
 
Vi började med att undersöka vilken grupp av kriterier som var viktigast för informella 
investerare i allmänhet. Vi undersökte kriterier relaterade till entreprenören, kriterier 
relaterade till produkt och marknad, finansiella kriterier och övriga kriterier. Vi ställde 
upp följande hypotes för att undersöka vilka grupper av kriterier respondenterna ansåg 
vara viktigast och näst viktigast: 
 
H1: Beslutskriterier relaterade till entreprenören är viktigast och beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad är näst viktigaste för informella investerare i 
beslutsprocessen. 
 

54%
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10%

7%

Kriterier relaterade till entreprenören

Kriterier relaterade till produkt och
marknad

Kriterier relaterade till övriga faktorer

Kriterier relaterade till finansiella
faktorer

 
Figur 1. Cirkeldiagram över hur informella investerare värderar olika grupper av beslutskriterier 

 
Ovanstående figur visar hur fördelningen ser ut när de informella investerarna har fått 
poängsätta de kriterier de ansett vara de viktigaste i deras beslutsprocess. Det kriterium 
de valt som viktigast har de fått ge fem poäng, det näst viktigaste fyra poäng och så 
vidare ner till det femte viktigaste som fått en poäng.  
 
TABELL 6. Tabell över hur många poäng enskilda kriterier fått av respondenterna. Grupperat i fallande 
ordning efter flest poäng 

Kriterier relaterade till entreprenören Poäng % av poäng % av poäng 
Entreprenörens engagemang 83 19,76 %   
Entreprenörens trovärdighet 76 18,10 %   
Entreprenörens kunskap om produkten/tjänsten 27 6,43 %   
Entreprenörens potentiella ledaregenskaper 11 2,62 %   
Ledningens organisatoriska och administrativa 
kunskaper 9 2,14 %   
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Företagets kompetens inom försäljning och 
marknadsföring 9 2,14 %   
Ledningens branschkunskap 6 1,43 %   
Entreprenörens tidigare meriter 5 1,19%   
Ledningens kunskap om redovisning och 
finansiering 2 0,48%   
Första intrycket av entreprenören 1 0,24%   
      54,52% 
Kriterier relaterade till produkt och marknad    
Marknadens tillväxtpotential 50 11,90%   
Produktens försäljningspotential 29 6,90%   
Produktens särart 20 4,76%   
Att marknaden och produkten går att förstå 12 2,86%   
Produktens kvalitet 4 0,95%   
Informellt produktskydd genom unik kunskap 3 0,71%   
Konkurrenssituationen i branschen 2 0,48%   
      28,57% 
Kriterier relaterade till övriga faktorer       
Din förståelse av branschen eller affärsområdet 1 0,24%   
Tid fram till att produkten når marknaden 2 0,48%   
Möjlighet till framtida avyttring av företaget 6 1,43%   
Möjlighet att kunna komplettera den befintliga 
kompetensen i företaget 7 1,67%   
Möjlighet till aktiv delaktighet i företaget 9 2,14%   
Affärsplanen 16 3,81%   
      9,76% 
Kriterier relaterade till finansiella faktorer       
Låga fasta kostnader för företaget 1 0,24%   
Investeringens storlek 4 0,95%   
Förväntad avkastning på investerat kapital 25 5,95%   
      7,14% 
Totalt 420 100,00%   
      100,00% 
 
 
Resultatet ovan visar att kriteriet ”entreprenörens engagemang” är det som anses 
viktigast för de informella investerarna; nästan 20 % av samtliga poäng hamnade på det 
kriteriet. Cirkeldiagrammet visar att kriterier relaterade till entreprenören är de 
viktigaste som grupp; cirka 54 % av alla utdelade poäng hamnade här. Kriterier 
relaterade till produkt och marknad fick som grupp näst flest poäng, knappt 29 % av de 
utdelade poängen. Det kriterium inom gruppen som fick flest poäng var ”marknadens 
tillväxtpotential”, som fick knappa 12 %.  
 
Eftersom endast 28 av de 55 personer som svarade på enkäten fyllde i vilka kriterier de 
ansåg vara de fem viktigaste, valde vi att även göra ett test där vi räknade ut 
medelvärdet och standardavvikelsen på det betyg respondenterna gett varje kriterium. 
Resultatet från denna sammanställning, se tabell nedan, visade även det att kriterier 
rörande entreprenören anses viktigast. Kriteriet ”entreprenörens trovärdighet” får det 
högsta medelvärdet, i snitt 4,76 av maximalt 5. Kriterier rörande personerna bakom 
företaget/entreprenören ligger i topp med det högsta, näst högsta, fjärde högsta och 
sjätte högsta medelvärdet av alla kriterier. Kriterier rörande produkt och marknad har 
det tredje och femte högsta medelvärdet.  
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Resultaten ger därmed stöd åt hypotes 1, att kriterier relaterade till entreprenören anses 
vara de viktigaste och kriterier relaterade till produkt och marknad de näst viktigaste för 
informella investerare i allmänhet.  
 
TABELL 7. Tabell över respondenternas bedömning av de olika kriterierna, sorterade efter medelvärdet i 
fallande ordning  

Kriterium Medel- 
värde 

Standard-
avvikelse Grupp av kriterier 

Entreprenörens trovärdighet 4,76 0,43 Personen/personerna bakom företaget 

Entreprenörens engagemang 4,73 0,45 Personen/personerna bakom företaget 

Marknadens tillväxtpotential 4,49 0,60 Marknad och produkt 

Entreprenörens kunskap om produkten/ tjänsten 4,44 0,57 Personen personerna bakom företaget 

Produktens försäljningspotential 4,40 0,63 Marknad och produkt 

Ledningens branschkunskap 4,30 0,66 Personen/personerna bakom företaget 

Förväntad avkastning på investerat kapital 4,26 0,94 Finansiella faktorer 

Att marknaden och produkten går att förstå 4,18 0,84 Marknad och produkt 

Produktens kvalitet 4,07 0,86 Marknad och produkt 

Möjlighet till framtida avyttring av företaget 4,07 0,89 Övriga faktorer 

Tid fram till att produkten når marknaden 4,06 0,68 Övriga faktorer 
Företagets kompetens inom försäljning och 
marknadsföring 4,02 0,76 Personen/personerna bakom företaget 

Affärsplanen 3,98 0,88 Övriga faktorer 

Konkurrenssituationen i branschen 3,95 0,83 Marknad och produkt 

Första intrycket av entreprenören 3,84 0,74 Personen / personerna bakom företaget 

Produktens särart 3,78 0,88 Marknad och produkt 

Inträdeshinder för marknadsetablering 3,78 0,96 Marknad och produkt 

Informellt produktskydd genom unik kunskap 3,69 0,80 Marknad och produkt 

Entreprenörens potentiella ledaregenskaper 3,62 0,90 Personen/personerna bakom företaget 

Din förståelse av branschen eller affärsområdet 3,61 0,90 Övriga faktorer 
Ledningens organisatoriska och administrativa 
kunskaper 3,60 0,68 Personen personerna bakom företaget 

Entreprenörens tidigare meriter 3,60 0,89 Personen/personerna bakom företaget 

Låga fasta kostnader för företaget 3,46 0,97 Finansiella faktorer 

Formellt produktskydd genom patent 3,44 0,86 Marknad och produkt 

Investeringens storlek 3,38 0,63 Finansiella faktorer 

Förståelse av företagets teknik 3,37 0,92 Övriga faktorer 
Möjlighet att komplettera den befintliga kompetensen i 
företaget 3,32 1,22 Övriga faktorer 

Låg kostnad för att komma ut på marknaden 3,28 0,76 Finansiella faktorer 

Ledningens tillverknings och produktionskunskaper 3,24 0,82 Personen/personerna bakom företaget 
Möjlighet för företaget att nå minst nollresultat utan att 
behöva ytterligare kapitaltillskott 3,19 0,85 Finansiella faktorer 

Förekomst av andra investerare i företaget 3,19 1,05 Övriga faktorer 

Möjlighet till aktiv delaktighet i företaget 3,19 1,20 Övriga faktorer 

Ledningens kunskap om redovisning och finansiering 3,07 0,90 Personen/personerna bakom företaget 

Låga startkostnader 3,07 0,95 Finansiella faktorer 
Möjligheten att göra investeringen tillsammans med 
andra 3,02 1,09 Övriga faktorer 

Möjlighet till stordriftsfördelar med andra delägda 
bolag 2,37 1,07 Övriga faktorer 

Om företaget verkar inom närområdet 2,37 1,10 Övriga faktorer 
Beräknade finansiella belöningar (till exempel 
styrelsearvode eller lön från anställning) 2,28 1,04 Finansiella faktorer 

Medelvärde 3,64   
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4.1.1 Resultat av intervjurespondenternas syn på vilka 
beslutskriterier som är viktigast) 

 
Intervjuobjekt A anser att det viktigaste med entreprenören är att denne går att lita på. A 
måste känna att han kan lita på att alla inblandande presterar efter bästa förmåga. Skulle 
det vara så att denna förmåga inte räcker till så går han in och kompletterar 
kompetensen i företaget. Han investerar bara i branscher som han redan har erfarenhet 
av, för att kunna komplettera befintlig kompetens. A menar att det finns en fara med att 
entreprenörer ofta bara ser positiva egenskaper i den egna produkten – att de inte ser 
helhetsperspektivet. A menar att han undviker den risken genom att bara investera i 
branscher där han har övergripande kunskap.  
 
Intervjuobjekt B säger att han arbetar efter en modell där prospekten måste passera ett 
antal nålsögon innan en affär kan bli aktuell. Ett nålsöga är relaterat till entreprenören 
eller innovatören. B anser det viktigast att undersöka om entreprenören är seriös eller 
överdrivet optimistisk. Entreprenören får inte tro för mycket på sin produkt, och han 
måste förstå vilken tid det tar och vilka kostnader som krävs innan någon 
marknadsintroduktion kan bli aktuell. Eftersom B har många investeringar att bevaka är 
det viktigt att entreprenören är ”självgående”; B har inte tid att hela tiden hjälpa 
entreprenören.  
 
Den vanligaste orsaken till att intervjuobjekt C tackar nej till en affär är att han inte tror 
att produkten har möjlighet att nå marknaden. Trovärdigheten hos personerna på 
företaget är också avgörande; C måste känna att han kan lita på entreprenören. Ett gott 
första intryck är mycket viktigt. En entreprenör kan vara väldigt övertygande, men 
skulle C få känslan att entreprenören undanhåller information så väljer han att avstå från 
affären. Det blir också avslag om C får uppfattningen att entreprenören har för bråttom 
att dra in pengar och starta företaget; personerna bakom företaget måste vara tillrackligt 
förberedda. Avgörande för att en investering ska bli lyckad är enligt C att personerna 
bakom ett företag själva ska kunna genomföra idén, behärska ämnet och förstå 
markanden.  
 
För intervjuobjekt D är det mycket viktigt att kompetensen finns hos många personer på 
företaget och inte står och faller med en eller ett fåtal nyckelpersoner som kanske 
lämnar företaget. Det måste, med ett annat ord, finnas succession. D lägger också stor 
vikt vid entreprenörens person. D menar att även om affärsplanen eller produkten har 
brister så kan företaget ändå lyckas om rätt person ligger bakom det hela. Det viktigaste 
med personen bakom företaget är enligt D att han eller hon har karisma, för då blir 
möjligheten att nå affärsmålen betydligt större. Skälet till detta är enligt D att alla 
produkter förr eller senare hamnar i konsumentledet, och där krävs karisma för att 
lyckas.  
 

4.2 Seriella och icke-seriella investerare 
 
Vi har valt att kategorisera de av respondenterna som gjort tre eller fler investeringar i 
egenskap av informella investerare som seriella investerare. Av respondenterna 
kategoriserades 41 som seriella och 14 som icke-seriella.  
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För att finna eventuella skillnader mellan seriella och icke-seriella informella 
investerare och hur de bedömde olika beslutskriterier ställde vi upp ett antal hypoteser. 
Den första hypotesen lyder:  
 
H2a Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriterier relaterade till produkt och marknad. 
 
För att undersöka om de seriella investerarna lägger större vikt vid beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad än de icke-seriella så har vi sökt statistiska samband. 
ANOVA visar att det inte finns signifikanta skillnader mellan hur seriella och icke-
seriella informella investerare bedömer beslutskriterier relaterade till produkt och 
marknad. Hypotesen får därför inte stöd.  
 
Den andra hypotesen som behandlar seriella och icke-seriella investerares 
beslutskriterier lyder:  
 
H2b Icke-seriella informella investerare lägger större vikt än seriella vid 
beslutskriterier relaterade till entreprenören.  
 
Denna hypotes får stöd då det i ANOVA visas att det finns signifikanta skillnader 
(p<0,05) i hur icke-seriella och seriella informella investerare bedömer kriterierna 
”entreprenörens potentiella ledaregenskaper” och ”ledningens tillverknings och 
produktionskunskaper”.   
 
Vi utgick från följande hypotes för att ta reda på om antalet gjorda investeringar har 
samband med viljan att göra investeringar tillsammans med andra personer:  
 
H2c Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriteriet möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra.  
 
ANOVA visar att det inte finns signifikanta skillnader (p=0,127) mellan kriteriet 
”möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra” och seriella eller icke-
seriella informella investerare. Hypotesen får därför inte stöd. 
 
Vi har även undersökt om det finns samband mellan avkastningskravet och antalet 
genomförda investeringar genom prövning av följande hypotes: 
 
H2d Seriella informella investerare lägger större vikt vid beslutskriteriet förväntad 
avkastning på investerat kapital än icke-seriella informella investerare.  
 
Inte heller denna hypotes kan styrkas. ANOVA visar inte på signifikanta skillnader 
(p=0,645) mellan kriteriet rörande förväntad avkastning och antalet genomförda 
investeringar.  
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TABELL 8. Skillnader i seriella och icke-seriella informella investerares bedömning av kriterier   

Kriterium Seriella Icke-seriella       

  
Medel-
värde 

Standard-
avikelse

Medel-
värde

Standard-
avikelse

Differens 
medelvärden F Sig 

Entreprenörens 
potentiella 
ledaregenskaper 

3,48 0,91 4,08 0,76 0,60 4,661 0,036 

Ledningens 
tillverknings och 
produktionskunskaper 

3,08 0,83 3,71 0,91 0,63 6,967 0,011 

 

4.2.1 Intervju med informella investerare om beteendeskillnader 
mellan seriella och icke-seriella investerare 

 
Intervjuobjekt A har gjort en investering i egenskap av informell investerare. Vi 
kategoriserar honom därför som icke-seriell investerare. Han har gjort sin investering i 
samma bransch som han tidigare startat ett företag i. Han sökte själv upp det företag han 
investerade i, eftersom han ville investera där han kunde implementera egna idéer. Detta 
var för honom ett bra sätt att fortsätta i samma bransch utan att behöva börja från 
början. Ett villkor för att A ska vilja göra en investering i ett bolag är att dess produkt är 
unik på något sätt samt att han har generell kunskap om tekniken inom företagets 
bransch. Branschkunskapen minskar osäkerheten och risken för felbedömningar. A är 
inte intresserad av att köpa in sig i ett företag enbart för att få finansiell avkastning, utan 
han måste kunna tillföra bolaget kompetens i form av teknikkunnande eller 
marknadserfarenhet. A ser sin investering på lång sikt och är inte intresserad av snabba 
klipp. Han kan gå in i ett projekt även om möjligheterna till avkastning är små; det 
räcker att investeringen inte leder till förlust, menar han. Den investering A har gjort 
hittills har han genomfört ensam, men han kan tänka sig att genomföra investeringar 
med kolleger från sin tidigare verksamhet, för att kunna dra nytta av den kompetens de 
besitter.  
 
B har gjort mellan 25 och 30 informella investeringar. Han passar därför in i vår 
definition av en seriell investerare. När B utvärderar ett investeringserbjudande är det 
primära produktens egenskaper:  
 

 Produkten måste ha en stor potentiell marknad. 
 Produkten ska vara unik.  
 Produkten ska vara riktad mot ett specifikt segment. 

 
Intervjuobjekt B anser att en marknad för en produkt i vissa fall kan skapas om den inte 
redan finns, och han kan tänka sig att investera om han tror att personerna i företaget 
klarar av att skapa denna marknad inom rimlig tid. Han är dock inte intresserad av att 
själv vara med om att skapa någon marknad, eftersom hans tid inte räcker till för att 
aktivt arbeta i företagen. Om han anser att tiden fram till det att produkten är redo för 
marknad är för lång väljer han att avstå. Han kan dock vara intresserad av att investera i 
företaget i ett senare skede, då en marknad för produkten finns. B genomför gärna 
investeringarna tillsammans med andra, eftersom han anser att det uppstår för många 
problem och svårigheter annars. Flera investerare i samma projekt kan bidra med tid, 
pengar och kompetens som krävs för att projektet ska lyckas. Han vill inte aktivt vara 
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den som lockar andra investerare till ett projekt utan att anser att ”projektägaren”, det 
vill säga den person/de personer som kom med idén, ska ta det ansvaret och behålla 
kontrollen. Han gör inte heller själv anspråk på kontroll över företaget. Avkastningen är 
viktig för B när han gör en investering, inte i första hand för skull utan för att den är ett 
mått på hur väl han lyckas med det han gör. Om han ska lägga tid på ett projekt vill han 
känna att det är meningsfullt, och avkastningen blir ett mått på detta.  
 
Intervjuobjekt C har gjort totalt sex investeringar, och vi kategoriserar honom därmed 
som en seriell investerare. Produktens möjligheter på marknaden är det viktigaste för 
investerare C när han bedömer ett investeringsförslag. För att han ska vilja göra en 
investering måste han känna en viss förståelse för produkten och marknadens behov av 
den. Produkten får inte vara alltför fantasifull eller ha för långt mellan tanke och 
genomförande. Personerna bakom företaget måste vara trovärdiga, och det är viktigt att 
de själva kan genomföra sin idé samt kan ämnet och marknaden. Oftast beror ett avslag 
från C på att han känner att personerna bakom företaget inte är fullständigt öppna om 
produkten och dess egenskaper, trots att de kanske är mycket övertygande. Ett krav från 
C är att de som kommer med affärsidén fortsätter att vara delaktiga i ägandet av bolaget. 
Oftast har ett företag redan funnit andra investerare och pengar från banker när C går in 
som delägare. C anser att en viktig faktor för att han ska gå in som ägare är att intresset 
är spritt, så att de inblandade är med och delar risken. Det är viktigt att gå in som en del 
av en grupp personer som kan komplettera varandras kompetens. C:s motiv för att 
investera är att han vill vara med och skapa något bra. Vinsten är inte viktigast men 
måste stå i proportion till risken. Han har rimliga avkastningskrav och vill inte ta en 
alltför för hög risk.  
 
D har gjort totalt tio investeringar i egenskap av informell investerare. Enligt vår 
definition är han därmed en seriell investerare. D framhåller att det är viktigt att 
kompetensen tillhör företaget och inte bara finns hos en eller ett fåtal nyckelpersoner 
som kanske försvinner från företaget. D hävdar att egenskaperna hos personerna bakom 
företaget till 90 % avgör om en investering kan lyckas eller ej. En dålig affärsplan eller 
produkt kan enligt D delvis uppvägas av kompetenta personer i företaget. En 
entreprenör med karisma har enligt D större chans att nå ut med produkter på 
marknaden än en entreprenör utan karisma. Att D kan lita på entreprenören är helt 
avgörande för om en affär ska bli av eller ej. Den första investeringen D gjorde var 
inom en bransch som var helt ny för honom, men han litade helt på att personen i 
företaget hade den kompetens som krävdes. D investerar numera enbart i branscher 
inom vilka han har specialkunskap. Han kan på så vis också bidra med kompetens. Han 
investerar alltid aktivt och kräver delaktighet i företagen han investerar i. Motiven för 
att investera kapital i bolag är mer personliga än ekonomiska. D gör gärna sina 
investeringar i nätverk med personer han vet att han kan lita på. I nätverk kompletterar 
de olika personerna varandras kompetens.  
 

4.3 Aktiva och icke-aktiva informella investerare 
 
Aktiva informella investerare har vi kategoriserat som de som har gjort minst tre 
investeringar de senaste tre åren. De övriga kategoriseras följaktligen som icke-aktiva 
investerare. Bland våra respondenter kategoriserades 32 personer som aktiva och 23 
som icke-aktiva. För att utreda om det fanns skillnader mellan aktiva och icke-aktiva 
investerare ställde vi upp fyra hypoteser. Den första lydde så här:  
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H3a: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva vid beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad.  
 
När vi testade om det fanns signifikanta skillnader mellan aktiva och icke-aktiva 
informella investerare när de värderade kriterier relaterade till produkt och marknad, 
fann vi att det fanns stark signifikans (p<0,01) vid bedömningen av kriteriet ”informellt 
produktskydd genom unik kunskap”. Även kriteriet ”formellt produktskydd genom 
patent” visar på signifikans, dock svag sådan (p<0,1).  Hypotesen får därmed stöd.  
 
Nästa hypotes ställde vi upp för att utreda om det fanns skillnader i hur de aktiva och 
icke-aktiva informella investerarna bedömde beslutskriterier relaterade till 
entreprenören. Den lydde så här: 
 
H3b: Icke-aktiva informella investerare lägger större vikt än aktiva vid beslutskriterier 
relaterade till entreprenören. 
 
ANOVA visade svag signifikans för beslutskriteriet entreprenörens potentiella 
ledaregenskaper (p=0,051). Hypotesen får därför svagt stöd.  
 
Aktiva och icke-aktiva informella investerare, och dess syn på investeringar 
tillsammans med andra, testades genom följande hypotes:  
 
H3c: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva vid beslutskriteriet 
möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra.  
 
ANOVA visade stark signifikans (p<0,01) vid en jämförelse mellan aktiva och icke-
aktiva informella investerare och deras syn på kriteriet ”möjligheten att göra 
investeringen tillsammans med andra”. Detta gav stöd åt hypotesen.  
 
Den sista hypotesen om aktiva och icke-aktiva informella investerare lydde så här:  
 
H3d: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva vid beslutskriteriet 
förväntad avkastning på investerat kapital.  
 
Hypotesen fick stöd eftersom det finns signifikans (p<0,05) i jämförelsen mellan de två 
kategorierna. 
 
TABELL 9. Skillnader i aktiva och icke-aktiva informella investerares bedömning av beslutskriterier   

Kriterium Aktiva Icke-aktiva       

  
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse

Medel-
värde

Standard-
avvikelse

Differens 
medelvärden F Sig 

Informellt 
produktskydd genom 
unik kunskap 

3,9375 0,72 3,32 0,78 0,62 9,077 0,004 

Formellt 
produktskydd genom 
patent 

3,625 0,79 3,18 0,91 0,44 3,621 0,063 

Entreprenörens 
potentiella 
ledaregenskaper 

3,42 0,81 3,91 0,97 -0,49 3,998 0,051 
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Möjligheten att göra 
investeringen 
tillsammans med 
andra 

3,3438 0,97 2,55 1,10 0,80 7,902 0,007 

Förväntad avkastning 
på investerat kapital 

4,5 0,76 3,91 1,06 0,59 5,661 0,021 

 

4.3.1 Intervju med informella investerare om beteendeskillnader 
mellan aktiva och icke-aktiva informella investerare 

 
A är som tidigare nämnts en icke-seriell investerare eftersom han har genomfört en 
investering i egenskap av informell investerare. Av samma anledning är han en icke-
aktiv investerare – han har gjort en investering de senaste tre åren. För resultatet av 
intervjun med A hänvisas därför till avsnitt 1.2.1.  
 
B har gjort 25–30 investeringar totalt och 10–15 under de senaste tre åren. Han passar 
därför in på vår definition av en aktiv investerare. För resultatet av intervjun med B 
hänvisas sålunda till avsnitt 1.2.1. 
 
Till skillnad från investerare A, B och D, som är antingen seriella och aktiva eller icke-
seriella och icke-aktiva, så är C seriell men icke-aktiv. Han har gjort sex investeringar 
totalt men bara två under de senaste tre åren. Det viktigaste för honom är att bedöma 
produktens möjligheter på marknaden. En annan viktig faktor är att personerna är 
trovärdiga och kan ämnet och marknaden. Ett krav är att de ansvariga i företaget är med 
och satsar pengar och delar risken. Bolagets ägare ska fungera som en grupp av 
personer som kan komplettera varandras kompetens. C tycker att han har rimliga 
avkastningskrav. Han sätter avkastningskravet i förhållande till risken men tycker att det 
är viktigare att vara med och skapa något bra än att tjäna stora pengar.  
 
D har gjort tio investeringar totalt och tre under de senaste tre åren. Därför kategoriserar 
vi honom som aktiv investerare (se metodkapitlet). Se vidare i avsnitt 1.2.1 där 
investerare D:s egenskaper som seriell investerare beskrivs.  
 

4.4 Specialiserade och diversifierade informella investerare 
 
Vi delade upp de informella investerarna i specialiserade (n=16) och diversifierade 
(n=18) genom att jämföra de branscher de investerade i med deras tidigare erfarenhet. 
En specialiserad investerare hade alltid erfarenhet från branschen/branscherna han 
investerade i, genom antingen egen verksamhet eller annan yrkesbakgrund. Han kan 
även ha specialiserat sig genom att endast investera i en viss bransch. En diversifierad 
informell investerare definierades som en som gjorde investeringar i flera branscher 
som han inte hade erfarenhet av sedan tidigare. En mer utförlig beskrivning av hur 
kategoriseringen av respondenterna gick till finns i metodkapitlet (avsnitt 3.5).  
 
För att undersöka om kategorin specialiserade respektive diversifierade informella 
investerare bedömde kriterier olika ställde vi upp följande hypoteser:  
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H4a: Informella investerare som använder en specialiseringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade till företagets 
produkt och marknad än informella investerare som använder en diversifieringsstrategi 
vid investeringar i onoterade företag.  
 
H4b: Informella investerare som använder en diversifieringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade till entreprenören än 
informella investerare som använder en specialiseringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag. 
 
ANOVA visade en stark signifikant skillnad (p<0,01) i bedömningen av kriteriet 
”marknadens tillväxtpotential” och kriteriet ”produktens försäljningspotential”. Kriteriet 
”inträdeshinder för marknadsetablering” visade svag signifikans (p<0,10).  
TABELL 10. Skillnader mellan specialiserades och diversifierades seriella informella investerares 
bedömning av beslutskriterier   

Kriterium Specialiserade Diversifierade       

  

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse

Medel-
värde

Standard-
avvikelse

Differens 
medelvärden F Sig 

Marknadens 
tillväxtpotential 4,6875 0,48 4,14 0,65 0,54 7,851 0,008 

Produktens 
försäljningspotential 4,6875 0,60 4,00 0,55 0,69 13,135 0,001 

Inträdeshinder för 
marknadsetablering 4,1875 0,98 3,62 0,80 0,57 3,750 0,061 

 
Hypotes H4a får stöd, eftersom signifikanta skillnader kan påvisas mellan specialiserade 
och diversifierade informella investerare och hur de bedömer kriterier relaterade till 
produkt och marknad. Däremot får hypotes H4b ej stöd då signifikanta skillnader inte 
kan påvisas.  
 

4.4.1 Intervju med informella investerare om beteendeskillnader 
mellan specialiserade och diversifierade investerare 

 
Investerare A säger att han enbart har investerat i den bransch han sedan tidigare har 
erfarenhet av. Enligt vår kategorisering så är han därmed en specialiserad informell 
investerare. Han säger också att om han skulle göra fler investeringar så skulle det bli 
inom en bransch där hans kompetens är användbar. För att A ska göra en investering i 
ett bolag krävs att produkten på något sätt är unik och att entreprenören kan förklara 
produktens särart. A ser en risk att entreprenören överskattar produktens betydelse och 
egenskaper. Hans egen kunskap anser han minskar denna risk. A menar att han vid en 
investering måste förlita sig på att alla inblandade presterar efter bästa förmåga. 
Bedömningen av personernas trovärdighet är därför mycket viktig.  
 
B har i dag ett tiotal bolag i sin portfölj. Dessa bolag, och även de avyttrade bolagen, 
har verkat i många olika branscher. Enligt vår kategorisering (se metodkapitlet) så är B 
en diversifierad informell investerare. B hävdar dock att hans spridning inte beror på en 
medveten önskan att sprida riskerna. B bedömer varje objekt för sig och gör 
investeringar där han anser att produktens förutsättningar på marknaden är goda. 
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Produkten måste ha förutsättningar att nå en stor marknad samt vara unik och inriktad 
på ett visst segment. Det är viktigt för B att personen/personerna i företaget är 
trovärdiga och realistiska i synen på produkten och på den tid det kommer att ta och de 
kostnader som kommer att krävas innan produkten når marknaden.  
 
C kan enligt vår kategorisering varken sägas vara specialiserad eller diversifierad. Vi 
går därför inte närmare in på hans kriteriebedömningar i egenskap av specialiserad eller 
diversifierad informell investerare.  
 
Enligt vår kategoriseringsmetod (se metodkapitlet) kan D inte heller sägas vara antingen 
specialiserad eller diversifierad. Därför redovisas inte heller resultatet av hans 
kriteriebedömningar i egenskap av specialiserad eller diversifierad informell 
investerare.  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av prövningarna av varje hypotes. För varje 
hypotes redovisas dessutom kopplingar till teori och kvantitativ och kvalitativ empiri 
samt våra slutsatser.  
 

5.1 Informella investerares gemensamma egenskaper 
 
H1 Beslutskriterier relaterade till entreprenören är viktigast och beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad näst viktigast för informella investerare i 
beslutsprocessen. 
 
Studier av bland andra Haar et al (1988), Mason och Harrison (1996a), Landström 
(1998) och Van Osnabrugge och Robinson (2000) visar att de informella investerarna 
lägger störst vikt vid beslutskriterier relaterade till entreprenören och näst störst vikt vid 
kriterier relaterade till produkt och marknad. Vår undersökning visar att de informella 
investerarna rangordnar beslutskriterier relaterade till entreprenören högst (55 %) och 
därefter beslutskriterier relaterade till produkt och marknad (29 %). Även medelvärdena 
av beslutskriteriernas betydelse visar att beslutskriterier relaterade till entreprenören 
utgör de två viktigaste. Av de sex viktigaste beslutskriterierna är fyra relaterade till 
entreprenören och två till produkt och marknad. Resultaten stämmer därmed med 
tidigare studier och ger också stöd åt hypotesen. 
 
När det gäller enskilda beslutskriterier framhåller Van Osnabrugge och Robinson 
(2000) att entreprenörens engagemang och trovärdighet är viktigast. Detta stämmer med 
våra resultat, som visar att de klart viktigaste beslutskriterierna är entreprenörens 
engagemang och trovärdighet. Mason och Harrison (1996a) framhåller entreprenörens 
kunskap som det viktigaste beslutskriteriet, vilket är ett mycket viktigt beslutskriterium 
även enligt vår undersökning. Våra intervjuer visar också att egenskaper hos 
entreprenören är av mycket stor betydelse. Det viktigaste anses vara att det går att lita på 
entreprenören och att han/hon är engagerad och seriös och har en realistisk syn på 
produkten och marknaden. Att entreprenören har karisma och gör ett gott intryck är 
också av betydelse. Detta indikerar att den informella investeraren främst tittar på 
entreprenörens personlighet och bedömer den som helt avgörande för om investeringen 
ska lyckas. 
 
Entreprenörens ledaregenskaper, som enligt Landström (1998) är det viktigaste 
beslutskriteriet, är enligt vår undersökning inte särskilt viktigt för de informella 
investerarna. En anledning kan vara att alla respondenter i vår undersökning hade egen 
erfarenhet från ledarskap i företag. Kanske räknar de med att själva kunna komplettera 
entreprenörens eventuellt bristande ledaregenskaper och behöver därmed inte lägga lika 
stor vikt vid entreprenörens ledaregenskaper. Intervjuerna visade också att den 
informella investeraren, antingen själv eller med hjälp av andra, kompletterade 
entreprenörens kompetens om den inte räckte till.  
 
De viktigaste av beslutskriterierna relaterade till produkt och marknad visade sig vara 
produktens och marknadens tillväxtpotential. Dessa kriterier utgjorde de tredje och 
fjärde viktigaste av alla beslutskriterier. Resultatet är i linje med tidigare undersökningar 
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(Mason & Harrison, 1996a; Mason & Harrison, 1994; Mason & Rogers, 1997; Van 
Osnabrugge & Robinson, 2000). Produktens kvalitet anses vara av stor betydelse för de 
informella investerarna enligt vår undersökning, och detsamma framhålls av Van 
Osnabrugge och Robinson (2000) och Mason och Harrison (1996a). Resultaten av vår 
undersökning visar att de informella investerarna är mer intresserade av marknadens 
och produktens möjligheter (tillväxtpotential) än dess nuvarande styrkor och svagheter 
(såsom konkurrenssituation i branschen och inträdeshinder för marknadsetablering), 
vilket även påpekas av Landström (1998).  
 
Landström (1998) framhåller att de informella investerarna inte är några filantroper, 
utan att det är viktigt för dem att få en bra avkastning och kunna sälja sitt innehav i 
företagen. Vår undersökning visar att det anses viktigt med både den förväntade 
avkastningen och möjligheten till framtida avyttring, och den är därmed i linje med 
Landströms (1998). Våra intervjupersoner bekräftade att avkastningen var viktig. 
Personliga skäl, som att få vara med att skapa något, angavs dock av de flesta som ett 
viktigare motiv än att tjäna pengar. Avkastningen ansågs fungera som mått på hur bra 
de lyckats och om det de gjort därmed varit meningsfullt.  
 
Tidigare undersökningar från USA (Wetzel, 1983; Freear et al, 1994), Canada (Short & 
Riding, 1989) och Finland (Lumme & Mason, 1996) har visat att de informella 
investerarna föredrar att investera lokalt. Enligt Landström (1998) är det däremot av 
mindre vikt för de svenska informella investerarna att företaget är verksamt i 
investerarens närområde. Vår undersökning visar att de informella investerarna lägger 
mycket liten vikt vid om företaget verkar inom närområdet, och är därmed i linje med 
Landströms (1998) resultat. 
 

5.2 Seriella och icke-seriella informella investerare  
 
H2a Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriterier relaterade till produkt och marknad.  
 
Hypotesen får inget signifikant stöd och går därmed inte att tolka. En förklaring kan 
vara att de icke-seriella investerarna måste lägga lika stor vikt vid beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad eftersom de har mindre erfarenhet och därmed inte 
är lika skickliga som de seriella på att kontrollera agentrisken. Av intervjuerna framgår 
att icke-seriella informella investerare, till skillnad från vad som antas i hypotesen, 
lägger stor vikt vid beslutskriterier relaterade till produkt och marknad. Anledningen till 
detta är dels att de endast investerar i branscher de har kunskap om, dels att de genom 
en bedömning av produkt och marknad kan avgöra om entreprenören är realistisk. Icke-
seriella investerare lägger alltså stor vikt vid produkt och marknad för att därigenom 
kunna avgöra om entreprenören är realistisk. Detta resonemang skiljer sig från Van 
Osnabrugges (1998) som bygger på att seriella informella investerare i högre grad kan 
koncentrera sig på marknadsrisken, eftersom de är bättre på att kontrollera agentrisken.  
 
H2b Icke-seriella informella investerare lägger större vikt än seriella vid 
beslutskriterier relaterade till entreprenören.  
 
Enligt Fiet (1995a, 1995b) är seriella informella investerare genom sin erfarenhet 
skickligare än icke-seriella på att förhandla och formulera kontrakt med entreprenören. 
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Kontrakten ger ett skydd mot agentproblem och minskar därmed investerarens behov av 
att övervaka och kontrollera agenten (Fiet 1995a, 1995b). Våra resultat indikerar att ett 
sådant samband finns. Icke-seriella informella investerare lägger större vikt än seriella 
vid beslutskriterierna ”entreprenörens potentiella ledaregenskaper” och ”ledningens 
tillverknings- och produktionskunskaper”. En förklaring kan vara att de seriella 
informella investerarna, i enlighet med Fiets (1995a, 1995b) resonemang, genom de 
kontrakt de skriver med entreprenören har möjlighet att ersätta entreprenören eller 
ledningen om de senare inte har de ledaregenskaper eller andra kunskaper som krävs för 
att sköta företaget. De seriella informella investerarna kan därmed lägga mindre vikt vid 
dessa beslutskriterier. 
 
H2c Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriteriet möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra.  
 
Van Osnabrugge (1998) menar att seriella informella investerare i större utsträckning än 
icke-seriella föredrar att investera tillsammans med andra. Enligt Van Osnabrugge 
(1998) är skälet till detta att de då inte behöver lägga ner lika mycket tid på att bevaka 
varje enskilt portföljföretag. Vårt resultat visar dock ingen signifikant skillnad och 
skiljer sig därmed från Van Osnabrugges (1998).  
 
En anledning till att hypotesen inte får stöd kan vara att våra respondenter, trots att de 
gjort fler än tre investeringar och därmed kan kategoriseras som seriella, inte har kvar 
något större antal bolag i sin portfölj. De har därmed inte samma behov av att dela 
arbetsbördan med andra informella investerare. Svaren från intervjuobjekt C indikerar 
att detta kan vara en rimlig förklaring. C har gjort totalt sex investeringar i onoterade 
företag, men har endast ett bolag kvar i portföljen. Eftersom C endast har ett bolag i 
portföljen är det inte viktigt för honom att göra investeringen tillsammans med andra 
och därigenom kunna dela på kontroll och bevakning av företaget. För dem som har 
kvar flera bolag i portföljen kan det dock vara av stor betydelse att kunna göra 
investeringen tillsammans med andra. Intervjuobjekt D uppger att han gärna gör 
investeringar med personer han känner och litar på. När gruppen av investerare kan lita 
på varandra och kompletterar varandras kompetens kan de enligt D lägga all kraft på att 
driva företaget. Sammanfattningsvis antyder detta resultat att det vid liknande framtida 
studier kan vara intressant att ta med antal bolag i portföljen som kategoriseringsfaktor. 
 
H2d Seriella informella investerare lägger större vikt än icke-seriella vid 
beslutskriteriet förväntad avkastning på investerat kapital.  
 
Seriella informella investerare agerar enligt Fiet (1995a, 1995b) mer likt Venture 
Capital-företag än icke-seriella informella investerare. Det vill säga att de agerar på ett 
mer professionellt sätt. Detta skulle enligt Van Osnabrugge och Robinson (2000) leda 
till att seriella informella investerare lägger större vikt vid kriterier som rör 
avkastningen. Resultatet från vår kvantitativa undersökning ger dock inte denna hypotes 
något signifikant stöd och stämmer därmed inte med ovanstående resonemang. 
 
Intervjuobjekt B, som är seriell och även den som har gjort flest investeringar totalt, 
anser att den finansiella avkastningen är mycket viktig eftersom den är ett mått på hur 
väl han har lyckats. Även intervjuobjekt C och D lägger stor vikt vid avkastningen. För 
intervjuobjekt A, som till skillnad från de övriga är icke-seriell, är den förväntade 
avkastningen inte så viktig. För A är det viktigare att få använda sin kompetens för att 
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utveckla och implementera idéer i företag. Intervjuobjekt A skiljer sig därmed från de 
övriga intervjuobjekten. Resultaten från intervjuerna stämmer därmed med Fiets (1995a, 
1995b) och Van Osnabrugge och Robinsons (2000) resonemang. 
 

5.3 Aktiva och icke-aktiva informella investerare 
 
Skillnaderna mellan seriella/icke-seriella och aktiva/icke-aktiva informella investerare 
är att vi till vår definition av begreppet aktiva har lagt ett krav på att minst tre 
investeringar ska vara gjorda de senaste tre åren. Det innebär att alla som kategoriserats 
som aktiva informella investerare även är seriella. Vi använder därför teorin för seriella 
informella investerare även för aktiva informella investerare. 
 
H3a: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva vid beslutskriterier 
relaterade till produkt och marknad. 
 
Denna hypotes får stöd i vår kvantitativa studie. Vi finner signifikanta skillnader mellan 
hur aktiva och icke-aktiva informella investerare bedömer kriterierna ”informellt 
produktskydd genom unik kunskap” och ”formellt produktskydd genom patent”. 
Resultatet är därmed i linje med vad Van Osnabrugge (1998) framhåller. Det är dock 
viktigt att notera att de beslutskriterier som de aktiva lägger större vikt vid inte tillhör de 
viktigaste för de informella investerarna som helhet. 
 
En tolkning av resultatet kan vara att de aktiva informella investerarna, eftersom de är 
både aktiva och har erfarenhet, har lärt sig betydelsen av produktskydd. De kan ha 
upplevt problem med just produktskydd tidigare och därmed ha blivit mindre naiva. 
Resonemanget är i linje med vad Van Osnabrugge (1998) framhåller. Intervjuobjekt D, 
som är en aktiv informell investerare, betonar att informellt produktskydd genom unik 
kunskap är mycket viktigt. Det centrala för honom är dock att den unika kunskapen 
tillhör företaget och inte bara finns i huvudet på entreprenören. 
 
H3b: Icke-aktiva informella investerare lägger större vikt än aktiva vid beslutskriterier 
relaterade till entreprenören. 
 
Hypotesen får stöd i vår kvantitativa studie. De icke-aktiva informella investerarna 
lägger större vikt än de aktiva vid entreprenörens ledaregenskaper. Eftersom resultatet 
är i linje med hypotes 2b hänvisar vi i övrigt till resonemangen under den hypotesen.  
 
H3c: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva vid beslutskriteriet 
möjligheten att göra investeringen tillsammans med andra.  
 
Hypotesen får stöd i den kvantitativa studien. Resultatet är därmed i linje med vad Van 
Osnabrugge (1998) framhåller. Enligt Van Osnabrugge (1998) kan anledningen till att 
seriella informella investerare vill göra investeringarna tillsammans med andra vara att 
de då inte behöver lägga ner lika mycket tid på att bevaka varje enskild investering. 
Orsaken till att hypotesen får stöd när den avser aktiva informella investerare, men inte 
när den avser seriella, kan vara att aktiva har fler bolag att bevaka än seriella. De seriella 
kan ha gjort sina investeringar under lång tid medan de aktiva har gjort minst tre 
investeringar under de tre senaste åren. Högre frekvens av investeringar borde medföra 
mer arbete och därför ett större behov av att dela arbetsbördan med fler personer.  
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Se i övrigt resonemanget under hypotes 2 b. 
 
H3d: Aktiva informella investerare lägger större vikt än icke-aktiva vid beslutskriteriet 
förväntad avkastning på investerat kapital.  
 
Vi fann att de aktiva informella investerarna lägger större vikt än de icke-aktiva vid den 
förväntade avkastningen. Resultatet stämmer överens med vad Feeney et al (1999) och 
Van Osnabrugge (1998) framhåller. En anledning till att denna hypotes får stöd, trots att 
motsvarande hypotes för seriella investerare inte får det, kan vara att de aktiva 
investerarna är mer professionella än de seriella. Att den förväntade avkastningen är 
mycket viktig för de aktiva informella investerarna bekräftas av intervjuobjekt B. Enligt 
B, som är den mest aktiva av intervjuobjekten, är avkastningen mycket viktig eftersom 
den är ett mått på hur bra han lyckats. För intervjuobjekt C, som är en seriell men icke-
aktiv informell investerare, är avkastningen mindre viktig. C framhåller att motivet för 
att investera är att få vara med och skapa någonting. Avkastningen måste dock vara 
rimlig i förhållande till risken. 
 
Sammantaget visar hypoteserna under 3 större samstämmighet med tidigare studier av 
Van Osnabrugge (1998) än hypoteserna under 2. En anledning kan möjligen vara att de 
seriella informella investerarna i Van Osnabrugges (1998) undersökning oftare gör 
investeringar i onoterade företag än de seriella informella investerarna i vår 
undersökning. De seriella informella investerarna i Van Osnabrugges (1998) 
undersökning skulle därmed påminna mer om de aktiva informella investerarna i vår 
undersökning. 
 

5.4 Diversifierade och specialiserade informella investerare 
 
H4a: Informella investerare som använder en specialiseringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade till företagets 
produkt och marknad än informella investerare gör, som använder en 
diversifieringsstrategi vid investeringar i onoterade företag.  
 
H4b: Informella investerare som använder en diversifieringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade till entreprenören än 
informella investerare gör, som använder en specialiseringsstrategi vid investeringar i 
onoterade företag. 
 
Vår undersökning visar att specialiserade informella investerare lägger större vikt än 
diversifierade vid beslutskriterier relaterade till produkt och marknad. De 
beslutskriterier som är viktigare för de specialiserade informella investerarna är 
produktens försäljningspotential, marknadens tillväxtpotential samt inträdeshinder för 
marknadsetablering. En förklaring till att de specialiserade informella investerarna 
lägger större vikt än de diversifierade vid dessa beslutskriterier kan vara att de 
specialiserade har speciell kunskap inom en viss bransch eller ett visst område. De kan 
därmed i större utsträckning än de diversifierade bedöma produkten och marknaden. 
 
Däremot hittade vi i vår undersökning inte något signifikant stöd för att de 
diversifierade informella investerarna lägger större vikt vid beslutskriterier relaterade 
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till entreprenören. En förklaring kan vara att de specialiserade informella investerarna 
inte – bara för att de lägger större vikt än de diversifierade vid beslutskriterier relaterade 
till produkt och marknad – lägger mindre vikt vid beslutskriterier relaterade till 
entreprenören. Intervjuerna indikerar att även om specialiserade informella investerare 
har speciella kunskaper om produkten och marknaden, och därmed lägger större vikt vid 
beslutskriterier relaterade till dessa, fortfarande tycker att det är helt avgörande att 
entreprenören går att lita på. Sina specialkunskaperna om produkten använder de 
specialiserade informella investerarna snarare för att kontrollera att entreprenören inte 
överskattar produktens betydelse eller egenskaper.  
 
Landström (1998) kunde inte påvisa några skillnader mellan de specialiserade 
informella investerarna och de diversifierade vad gäller betydelsen av beslutskriterier. 
Resultaten från vår undersökning skiljer sig därmed från Landströms (1998) när det 
gäller hypotes 4a, men stämmer för hypotes 4b. En orsak till att resultaten är olika kan 
vara att vi i vår undersökning, till skillnad från Landström (1998), inte enbart har 
beaktat portföljbolagens branschspridning vid kategoriseringen av de informella 
investerarna i specialiserade och diversifierade, utan även den informella investerarens 
entreprenörserfarenhet och yrkesmässiga bakgrund (för en mer utförlig beskrivning av 
kategoriseringen, se avsnitt 3.5). 
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5.5 Sammanfattande slutsatser och avslutande diskussion 
 
Informella investerare i allmänhet lägger störst vikt vid kriterier relaterade till 
entreprenören. Näst viktigast är kriterier relaterade till produkt och marknad. Andra 
viktiga beslutskriterier för informella investerare i allmänhet är förväntad avkastning 
och möjlighet till framtida avyttring av företaget.  
 
Vi kan av vår studie dra slutsatsen att vissa kategorier av informella investerare på 
grund av liten erfarenhet koncentrerar sig mest på entreprenören. Detta innebär dock 
inte nödvändigtvis att de lägger mindre vikt vid andra kriterier. Informella investerare 
med minst erfarenhet, det vill säga icke-seriella och icke-aktiva, anser samtidigt att 
kriterier relaterade till produkt och marknad är mycket viktiga. En förklaring är enligt 
ett intervjuobjekt att man som mindre erfaren behöver längre tid för att bedöma ett 
investeringsförslag. Slutsatsen är att de informella investerarna utvärderar alla kriterier 
de anser som viktiga, oavsett vilken tid det tar. Får de inte tillräckligt med tid väljer de 
hellre bort investeringen.  
 
Enligt tidigare teorier lägger informella investerare med större erfarenhet mindre vikt 
vid beslutskriterier relaterade till entreprenören, eftersom de bland annat genom 
kontrakt bättre kan reglera sitt förhållande till densamma. Vår undersökning visar dock 
att erfarna informella investerare trots detta lägger mycket stor vikt vid beslutskriterier 
relaterade till entreprenörens personlighet. Slutsatsen vi drar av detta är att de informella 
investerarna, oavsett kategoritillhörighet och erfarenhet, fortfarande anser att 
entreprenören är avgörande för resultatet av en investering.  
 
Vår studie ger stöd för slutsatsen att de informella investerarna är en heterogen grupp. 
Vissa skillnader mellan dem och deras bedömning av beslutskriterier tycks kunna 
förklaras av att de tillhör antingen kategorin aktiva/icke-aktiva eller kategorin 
specialiserade/diversifierade. Vår slutsats är även att det finns mer professionella 
informella investerare, vilkas agerande påminner om Venture Capital-företagens. Dessa 
mer professionella informella investerare är huvudsakligen intresserade av 
investeringens avkastning. En annan kategori av informella investerare har i stället som 
främsta drivkraft att vara med och skapa något meningsfullt. För dessa är avkastningen 
inte det primära. 
 

5.6 Förslag till fortsatta studier 
 
Samtliga av våra intervjupersoner utom en sa att de ville vara aktivt delaktiga i 
företagen de investerade i. Ett uppslag till fortsatta studier kunde därmed vara att 
undersöka hur de informella investerare som vill vara delaktiga i företagets styrning 
skiljer sig från dem som inte vill det. Vi har inte heller hittat någon teoretisk studie som 
belyser vilka kriterier som kunde vara viktigast vid en sådan kategorisering.  
 
Enligt Riding et. al. (1995) bedömer de informella investerarna kriterier till viss del 
olika beroende på vilken del av beslutsprocessen de befinner sig i. Det medför att ett 
kriterium kan vara helt avgörande i en del av beslutsprocessen, medan det är helt 
oviktigt i en annan. Även detta faktum kan vara intressant att studera vidare.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 Frågeformulär 
 
( ) Svarsfrekvens   [ ] Bortfall 
 
1.  Ange Ditt kön [1]                             (54) Man               (0) Kvinna 
 
2.  Ange Din ålder [0]     (1) Under 34     (6) 35 till 44     (10) 45 till 54     (31) 55 till 64   
(7) Över 65      
 
3.  Vilken är Din yrkesmässiga bakgrund? [3] 
(2) Jurist          (29) Ekonom          (17) Ingenjör          (1) Läkare          (3) Annat……… 
 
4.  Vilken bransch är du (var du senast) yrkesverksam i? 
[1]…………………………………. 
 
5.  Har du erfarenhet från operativ ledningsverksamhet och/eller styrelseerfarenhet? [1] 
(0)    Nej 
(25) Ja, från ett litet företag (upp till 49 anställda) 
(23) Ja, från ett medelstort företag (mellan 50 och 249 anställda) 
(26) Ja, från ett stort företag (250 anställda eller fler) 
 
6.  Har Du startat eget / egna företag? [0] 

(5)     Nej 
(50)   Ja 
Antal startade företag. Medelvärde 4,36; Medianvärde 3                  
Bransch(er):………………………. [1, av dem som uppgivit att de startat företag] 

 
7 a. Hur många investeringserbjudanden har Du fått totalt i egenskap av informell 
investerare? (52) [3] 
Medel: 53 st.; Median: 30 st. 
 
7 b. Hur många investeringar i onoterade företag har Du gjort totalt? (55) [0]  
Medel: 6 st.; Median: 5 st. 
 
8 a. Hur många investeringserbjudanden har Du fått de senaste tre åren i egenskap av 

informell investerare? (53) [2] 
Medel: 36 st.; Median: 25 st. 
 
8 b. Hur många av dessa investeringserbjudanden har Du lagt ned arbete på att bedöma? 
(55) [0] 
Medel: 12 st.; Median: 10 st. 
 
8 c. Hur många investeringar i onoterade företag har du gjort de senaste tre åren?  
(55) [0] 
Medel: 4 st.; Median: 3 st. 



              
 
 

 
Tomas Johansson & Vidar Langås              - 44 -               Informella investerares beslutskriterier 

 
8 d. Om Du har gjort investeringar i onoterade företag de senaste tre åren, i vilken/vilka 

bransch(er) har Du gjort dessa investeringar? [] 
 
8 e.  Av de investeringar Du har gjort de senaste tre åren, hur många av företagen har 
varit i: [ ] 
Uppstartsfasen? (42), Medel: 3,14; Median: 2,50  
Tillväxtsfasen? (24), Medel: 2,75; Median: 2           
Mognadsfasen? (7), Medel: 1,29; Median: 1  
 
9 a. Hur många onoterade bolag har Du totalt i dag i din portfölj? (53) [2] 
Medel: 4,36 st.; Median: 3 st. 
 
9 b. Inom vilka branscher är dessa företag verksamma? (54) [1] 
 
10 a. Vilken/vilka av följande beskrivningar beskriver bäst Din involvering i 
portföljföretagen? [1] 
     (14) Ingen aktivitet, utöver granskande av ekonomsiska rapporter 
     (34) Medlem i företagets styrelse 
     (23) Agerar som konsult vid behov 
     (11) Arbetar deltid i företaget 
     (4)  Arbetar heltid i företaget 
     (2) Annat: ………………………………………………………………………. 
 
10 b. Hur mycket tid lägger Du ned i genomsnitt per portföljföretag? 
……………timmar/månad. [5]  
Medel: 20 timmar; Median: 10 timmar 
 
11.  Hur stor andel av Din förmögenhet används till informella investeringar (ägande i 
onoterade bolag)? [0]  
(14) Mindre än 5 %         (19) 5-15 %         (10) 16-25 %             (7) 26-50 %               
(5) Mer än 50 % 
 
Kriterier 
12.  Nedan följer ett antal kriterier som kan användas vid beslutsfattande. Frågan består 

av två delar. Del 1 går ut på att markera vilken betydelse de olika kriterierna har för 
Dig i ditt beslutsfattande. Del 2 går ut på att välja bland alla kriterier och välja de 
fem kriterier som är de viktigaste för Dig, samt att rangordna dessa från 1 till 5. Det 
viktigaste kriteriet markerar Du med 1, det näst viktigaste med 2 och så vidare ner 
till 5. Observera att det är de fem viktigaste av alla 38 kriterier (oavsett kategori), 
även de Du eventuellt kompletterat med själv.  

 

 Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Viss 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Mycket 
stor 

betydelse 

Medel- 
värde 

PERSONEN / PERSONERNA 
BAKOM FÖRETAGET 

      

Entreprenörens engagemang [0]    15 40 4,73 
Entreprenörens trovärdighet [0]    13 42 4,76 
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 Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Viss 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Mycket 
stor 

betydelse 

Medel- 
värde 

Entreprenörens kunskap om 
produkten/ tjänsten [0] 

  2 27 26 4,44 

Första intrycket av entreprenören 
[0] 

 2 14 30 9 3,84 

Entreprenörens tidigare meriter 
[0] 

1 3 22 20 9 3,60 

Entreprenörens potentiella 
ledaregenskaper [2] 

 5 20 18 10 3,62 

Ledningens branschkunskap [1]   6 26 22 4,30 
Ledningens organisatoriska- och  
administrativa kunskaper [0]  1 25 24 5 3,60 

Ledningens kunskap om 
redovisning  
och finansiering [0] 

3 9 26 15 2 3,07 

Ledningens tillverknings-  
och produktionskunskaper [1] 1 6 30 13 4 3,24 

Företagets kompetens inom 
försäljning 
och marknadsföring [0] 

 2 9 30 14 4,02 

Annat 
kriterium:…………………….      ……… 

MARKNAD OCH PRODUKT        
Marknadens tillväxtpotential [0]   3 22 30 4,49 
Konkurrenssituationen i 
branschen [0] 1  14 26 14 3,95 

Att marknaden och produkten går 
att förstå [0]  2 9 21 23 4,18 

Inträdeshinder för 
marknadsetablering [0] 1 3 17 20 14 3,78 

Produktens försäljningspotential 
[0]   4 25 26 4,40 

Produktens kvalitet [0]  3 9 24 19 4,07 
Produktens särart [1]  5 13 25 11 3,78 
Informellt produktskydd genom 
unik kunskap [1] 1 1 19 26 7 3,69 

Formellt produktskydd genom 
patent [1] 1 4 25 18 6 3,44 

Annat kriterium:…….……….      ……… 

FINANSIELLA FAKTORER       

Beräknade finansiella belöningar 
(till exempel styrelsearvode eller 
lön från anställning) [2] 

16 13 17 7  2,28 

Förväntad avkastning på 
investerat kapital [1] 1 2 6 18 27 4,26 

Låga fasta kostnader för företaget 
[1] 3 3 20 22 6 3,46 

Möjlighet för företaget att minst 
nå nollresultat utan att behöva 
ytterligare kapitaltillskott [1] 

 10 29 10 5 3,19 

Låga uppstartskostnader [1] 2 12 24 12 4 3,07 
Investeringens storlek [2]  2 31 18 2 3,38 
Låg kostnad för att komma ut på 
marknaden [1]  6 31 13 4 3,28 

Annat kriterium:..…………….      ……… 
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 Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Viss 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Mycket 
stor 

betydelse 

Medel- 
värde 

ÖVRIGA FAKTORER       
Möjlighet till aktiv delaktighet i 
företaget [1] 6 10 12 20 6 3,19 

Möjlighet att kunna komplettera 
den  
befintliga kompetensen i företaget 
[2] 

5 8 15 15 10 3,32 

Företaget verkar inom närområdet 
[1] 12 21 13 5 3 2,37 

Möjlighet till framtida avyttring 
av företaget [1] 1 2 7 26 18 4,07 

Din förståelse av branschen eller 
affärsområdet [1] 1 5 15 26 7 3,61 

Din förståelse av företagets 
teknologi [1] 2 5 23 19 5 3,37 

Förekomsten av andra investerare 
i företaget [1] 3 12 15 20 4 3,19 

Möjligheten att göra investeringen 
tillsammans med andra [1] 6 10 18 17 3 3,02 

Möjlighet till stordriftsfördelar 
med andra delägda bolag [1] 13 18 14 8 1 2,37 

Affärsplanen [1]  3 12 22 17 3,98 
Tid fram till produkten når 
marknaden [1]  1 8 32 13 4,06 

Annat kriterium: ………………      ……… 
 
 

 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 

Kodnummer:  
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Bilaga 2 Följebrev till enkäten 1 
 

Kan vi få låna 15 minuter av Din tid? 
 

Enkätundersökning angående informella investerares beslutskriterier 
 
Ett viktigt ämne i den ekonomiska debatten har varit bristen på riskkapital för onoterade företag. 
En allt viktigare källa till riskkapital har de senaste åren blivit privatpersoner som går in med 
kapital i onoterade bolag, så kallade informella investerare. Kunskapen om de informella 
investerarnas beslutsprocess och de kriterier som används är idag dock relativt begränsad. Vi 
har därför valt att undersöka detta ämne i vår avslutande magisteruppsats i ekonomi vid Luleå 
Tekniska Universitet. Vi hoppas och tror att resultatet av vår studie, förutom att vara ett bidrag 
till forskningen, även kommer att vara till nytta för såväl de informella investerarna som 
onoterade företag i behov av riskkapital.  
 
Respondenterna i denna urvalsgrupp som Du tillhör har vi hittat genom att kontakta personer 
med kännedom om näringslivet i Norrbotten. De vi har kontaktat är bland annat avdelningar på 
länsstyrelsen och på Luleå Kommun. Därifrån har vi fått tips på personer som kan tänkas vara 
informella investerare. De andra respondenterna har vi hittat med hjälp av två nätverk som 
knyter samman informella investerare med företag i behov av kapital, dessa nätverk är Almi 
Stockholm och Connect Väst. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och enskilda 
svar skall inte kunna spåras. Svaren kommer endast att användas för olika statistiska 
undersökningar och beräkningar. 
 
Den tid Du lägger ned på att besvara vår enkät har stor betydelse för oss. Dina svar kan inte 
ersättas av någon annans, och undersökningen är helt beroende av att vi får in ett så stort antal 
svar som möjligt.  
 
Vi bifogar ett frankerat svarskuvert som enkäten kan returneras till oss i. Det går även bra att 
faxa enkäten till oss på faxnummer 0920-27 52 24. Vi emotser Ditt svar så snabbt som möjligt, 
helst före den 13 december 2000.  
 
Om Ni har frågor angående enkäten kontakta:  
 
Tomas Johansson  Telefon: 0920-xx xx xx    Mobil: 070-xxxxxxx  
  E-post: stj@ludd.luth.se 
 
Vidar Langås  Telefon: 0920-xxx xx       Mobil: 070-xxxxxxx  

E-post: vidar@ludd.luth.se 
 
Malin Malmström, Luleå Tekniska Universitet 0920-xxx xx (handledare för 
undersökningen). 
 
Tack för Din medverkan! 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Tomas Johansson  Vidar Langås 
                                                 
1 Detta är det följebrev som medföljde enkäten som skickades till de investerare vi lokaliserat genom 
lokala kontakter. Följebreven som distribuerades via Connect och Almi har likvärdig utformning.  

mailto:stj@ludd.luth.se
mailto:vidar@ludd.luth.se



