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In order to decrease the financial gap, the venture capital market plays a significant role.
On this market, the best known participants are venture capitalists. Business angels have
recently been identified and have therefore not been studied as much. The most
important aspect of a venture capital investment is the exit, i.e., the realization of the
investment value.

As a base for comparision between business angel´s and venture capitalist´s exit
strategies, this thesis examines how business angels analyze, plan and execute exit. This
is conducted by usage of theories concerning exitstrategies, exitalternatives,
exitdecisions and the factors affecting. Comparing business angels with existing theory
valid for venture capitalists, the results suggest that the exit decision foremost depends
on economic factors. Business angels are also affected by external circumstances and
various coincidences. For business angels the most common exit alternative is a
tradesale, for venture capitalists the most common is a listing on the stock exchange,
this difference probably depend upon the size and age of the portfolio company.
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För att minska det finansiella gapet spelar riskkapitalmarknaden en stor roll. De aktörer
som studerats mest är riskkapitalbolag. Företagsänglar har däremot nyligen identifierats
och därför inte studerats i samma utsträckning. När en aktör investerar i ett
portföljföretag är exit, det vill säga realiseringen av portföljföretaget en viktig del. Som
grund till en jämförelse mellan företagsänglars och riskkapitalbolags exitstrategier
undersöks i denna uppsats hur företagsänglars exit analyseras, planeras och genomförs.
Detta har genomförts genom att teorier gällande exitstrategier, exitalternativ och
exitbeslut samt de faktorer som påverkar dessa studerats. Företagsänglarna jämförs
sedan med befintlig teori gällande riskkapitalbolag. Resultaten som framkommit är att
företagsänglar inte har någon klar exitstrategi, medan riskkapitalbolag har en preliminär
sådan. Exitbeslutet hos båda aktörerna påverkas främst av samarbetsproblem och
ekonomiska faktorer. Företagsänglar påverkas även av yttre omständigheter och
tillfälligheter. Det vanligaste exitalternativet för företagsänglar är industriell försäljning,
medan det för riskkapitalbolag är börsnotering, vilket beror på portföljföretagets storlek
och ålder.



 ,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ
 

  
 

 ,11(+c//6)g57(&.1,1*
� ,1/('1,1*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

1.1 PROBLEMDISKUSSION.................................................................................................................... 1
1.2 SYFTE............................................................................................................................................ 2
1.3 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................... 2
1.4 CENTRALA BEGREPP...................................................................................................................... 3
1.5 DISPOSITION.................................................................................................................................. 4

� 0(72'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

2.1 ANGREPPSSÄTT............................................................................................................................. 5
2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS.............................................................................................................. 5
2.3 DATAINSAMLINGSMETOD .............................................................................................................. 6

����� (PSLULVN�XQGHUV|NQLQJ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����� /LWWHUDWXUVWXGLH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

2.4 METODPROBLEM........................................................................................................................... 6

� 7(25,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

3.1 FÖRETAGSÄNGELNS KARAKTÄRISTIKA.......................................................................................... 8
3.2 INVESTERINGSBESLUT OCH EXITSTRATEGI.................................................................................... 9
3.3 EXITALTERNATIV ........................................................................................................................ 10

����� %|UVQRWHULQJ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� )|UVlOMQLQJ�WLOO�DQGUD�DNWLHlJDUH ��������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� $QGHODUQD�KDU�LQJHW�YlUGH ���������������������������������������������������������������������������������������������������

3.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR EXITBESLUTET................................................................................. 13
����� (NRQRPLVND�IDNWRUHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� 3V\NRORJLVND��RFK�LQVWLWXWLRQHOOD�IDNWRUHU �������������������������������������������������������������������������� ��
����� 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

3.5 ANALYSMODELL ......................................................................................................................... 16

� (03,5,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

4.1 PRESENTATION AV FÖRETAGSÄNGEL ALFA ................................................................................. 17
����� ,QWHUYMXUHVXOWDW ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

4.2 PRESENTATION AV FÖRETAGSÄNGEL BETA ................................................................................. 21
����� ,QWHUYMXUHVXOWDW ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

4.3 PRESENTATION AV FÖRETAGSÄNGEL GAMMA ............................................................................. 23
����� ,QWHUYMXUHVXOWDW ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� $1$/<6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5.1 FÖRETAGSÄNGELNS KARAKTÄRISTIKA........................................................................................ 25
5.2 INVESTERINGSBESLUT OCH EXITSTRATEGI.................................................................................. 25
5.3 EXITALTERNATIV ........................................................................................................................ 26
5.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR EXITBESLUTET................................................................................. 28

����� (NRQRPLVND��LQVWLWXWLRQHOOD�RFK�SV\NRORJLVND�IDNWRUHU ������������������������������������������������������ ��
����� 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5.5 ANALYSMODELL ......................................................................................................................... 30

� 6/876$76(5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

6.1 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER................................................................................................ 34
6.2 FRAMTIDA REKOMMENDATIONER ............................................................................................... 34

 
 5()(5(16/,67$
 
 %,/$*25�
 
 Bilaga 1 Bekräftelsebrev
 Bilaga 2 Intervjuguide



,QOHGQLQJ

 

1

� ,1/('1,1*

I detta kapitel är ambitionen att läsaren genom problemdiskussionen ska få en inblick i
uppsatsens ämnes- och problemområde. I problemdiskussionen behandlas
företagsänglar, riskkapitalbolag, riskkapital och exit. Därefter redovisas uppsatsens syfte
samt avgränsningar. Avslutningsvis redogörs för centrala begrepp och uppsatsens
disposition.

��� 3UREOHPGLVNXVVLRQ

När finansiering av mindre och medelstora företag diskuterats har det finansiella gapet
varit en central del. Det finansiella gapet avser en skillnad mellan utbud och efterfrågan
av kapital. Medan företagare anser det svårt att erhålla finansiering till sina projekt har
investerare haft svårt att hitta attraktiva projekt att investera i. Det finansiella gapet på
utbudssidan beror på att de etablerade institutionella finansiärerna, bland annat banker,
som ska låna ut kapital tycker att risken att investera i mindre och medelstora företag är
för hög. Banker anser dessutom att det inte finns tillräckligt med kompetens kring
finansiella mått, det vill säga banker har svårt att bedöma risken i mindre företag.
Teorier om finansiella mått är anpassade till stora företag och därmed svåra att applicera
på mindre företag eftersom kapitalstrukturen skiljer sig dem emellan. Transaktions- och
kontrollkostnaderna är höga i förhållande till de mindre företagens potentiella vinster.
På grund av det finansiella gapet har en riskkapitalmarknad växt fram och den spelar en
stor roll för att fylla det finansiella gapet. (Storey, 1994)

Riskkapitalmarknaden består främst av riskkapitalbolag. Ett riskkapitalbolag investerar
kapital med högre risk än bankerna, i företag och projekt som inte är börsnoterade, dessa
företag eller projekt kan även benämnas portföljföretag1. Kapitalinvesteringarna kan ske
i form av nyemissioner eller konvertibla förlagslån2 och innebär att den som investerar
kapitalet blir delägare i företaget. (Isaksson, 1997)

På senare år har riskkapitalmarknaden utökats med även informella investerare. Bland
informella investerare finns företagsänglar, det vill säga privatpersoner som investerar
riskkapital i nya och växande företag som de tidigare inte haft någon kontakt med.
Företagsänglar investerar lägre belopp än riskkapitalbolag, men högre belopp än andra
informella investerare. Företagsänglar är ofta män som själva arbetat sig upp till en stor
förmögenhet. Många av dem har en lång entreprenörsbakgrund, ofta inom industri och
handel samt har en stor finansiell kunskap. De har därför en möjlighet att utvärdera
värdet och risken i ett investeringsförslag. (Harrison & Mason, 1992)

Företagsänglar och riskkapitalbolag vill skapa förutsättningar för att företaget ska växa
och blir därför en aktiv partner i sina portföljföretag. De tillför värde genom att fungera
som bollplank och partner i speciella frågor, till exempel utforma affärsstrategier
tillsammans med företagsledningen. (Harrison & Mason, 1992; Olofsson, 1992) Syftet

                                                          
1 För förklaring, se centrala begrepp, avsnitt 1.4
2 Konvertibelt förlagslån är ett långfristigt lån till företaget där långivaren har rätten att efter viss tid
konvertera sitt lån till aktier i företaget. Lånet blir då omvandlat till aktiekapital. Ett förlagslån liknar
obligationer, med den skillnaden att säkerheter inte ställs. Dessa typer av lån ligger nära företagets egna
kapital i säkerhetshänseende. (Gustavsson & Svernlöv, 1994, s. 43)
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är att portföljföretaget ska bli så pass starkt att det blir attraktivt för andra investerare.
Därmed finns det en uttalad målsättning bland både företagsänglar och riskkapitalbolag
att inom överskådlig framtid sälja sin andel. (Isaksson, 1997)

När företagsängeln/riskkapitalbolaget säljer sin andel vill de naturligtvis erhålla en god
avkastning. Det är därför viktigt för dem att inse när de inte längre tillför värde till
portföljföretaget. En exit bör ha planerats vid investeringens början. Exit innebär att
företagsängeln/riskkapitalbolaget säljer sin andel i ett portföljföretag, antingen efter en
börsnotering eller vanligare vid en försäljning till ett större företag, industriell
försäljning. (Sadtler, 1993)

Vi kom i en tidigare undersökning (Nilsson & Näslund, 19983) fram till att
riskkapitalbolag vill ha en planerad exit vid investeringens början. Det vanligaste sättet
för riskkapitalbolag att genomföra en exit enligt förstudien är börsnotering, som gav den
bästa avkastningen. Detta antogs bero på den goda utvecklingen på aktiemarknaden. En
industriell försäljning hade föredragits om aktiemarknadens utveckling inte varit
gynnsam då även detta exitalternativ gav en god avkastning. När börsnotering eller
industriell försäljning inte var genomförbar användes vanligtvis alternativet återköp till
ursprunglig ägare. Alternativet gav en lägre avkastning och ansågs därför som ett
misslyckande.

Problemdiskussionen leder fram till några intressanta frågeställningar;
- Hur bestämmer företagsänglar sin exitstrategi?
- Bestämmer företagsänglar exit vid investeringstillfället?
- Vilka för- och nackdelar upplever företagsänglar med olika exitalternativ?
- Vilka faktorer påverkar exitbeslutet för företagsänglar?
- Skiljer sig ovanstående frågeställningar mellan företagsänglar och riskkapitalbolag?
 
 

 ��� 6\IWH
 
 Uppsatsens huvudsyfte är att:
- jämföra skillnader i exit mellan företagsänglar och riskkapitalbolag
 
 För att uppnå huvudsyftet har vi även tre delsyften, att beskriva:
- hur företagsänglar bestämmer sin exitstrategi
- hur företagsänglar upplever de olika exitalternativens för- och nackdelar
- vilka faktorer som påverkar företagsänglars exitbeslut
 
 

 ��� $YJUlQVQLQJDU
 
 I uppsatsen har endast intervjuer med företagsänglar i Norr- och Västerbotten
genomförts på grund av närheten till respondenterna. Anledningen till att företagsänglar
valts är att de gör större investeringar och vi tror därför att de har större inflytande än
andra informella investerare. Inflytandet medför att de har olika exitalternativ att välja
mellan och kan därmed påverka företaget i önskvärd riktning.
 

                                                          
3 Nilsson och Näslund, 1998, kommer fortsättningsvis att benämnas som förstudie
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 Den empiriska undersökningen har genomförts ur företagsänglars synvinkel och enbart
företagsänglar som finansierar mindre- och medelstora företag4. Denna avgränsning har
gjorts då vi fått uppfattningen att personer som investerar i större företag endast gör exit
genom börsnotering. Riskkapitalbolag diskuteras inte i empirin eftersom de redan
studerats i förstudien.
 
 

 ��� &HQWUDOD�EHJUHSS
 
 I avsnitten problemdiskussion, syfte och avgränsningar förekommer ett antal begrepp
som kräver en närmare beskrivning. Dessa begrepp återkommer genomgående i hela
uppsatsen, därför är nedanstående förklaring nödvändig.  Det är dessa begrepp som i
fortsättningen kommer att antas.
 
 ([LW� är den process som innebär att företagsängeln/riskkapitalbolaget avslutar sitt
engagemang i ett portföljföretag. Vanligtvis sker exit genom försäljning av
ängelns/bolagets aktier. Begreppet exit är dock inte enbart förbehållet deras utträde utan
används för samtliga personer eller företag som avslutar ett ägarengagemang i ett
företag. (Isaksson, 1997) Med exit avses i uppsatsen endast företagsängelns/
riskkapitalbolagets utträde.
 
 I uppsatsen används även ett antal utvecklade exitbegrepp. Dessa begrepp blandas i den
litteratur som studerats. Därför väljer vi att definiera dem enligt nedan:
 
 ([LWDOWHUQDWLY�är de olika sätt som finns att göra exit på.
 
 ([LWEHVOXW är den exit som slutligen genomförs.
 
 ([LWVWUDWHJL är den exit som planeras vid investeringens början.
 
 )|UHWDJVlQJHO� är en privatperson som investerar kapital utanför den organiserade
finansiella marknaden. Företagsängeln arbetar aktivt och informellt i portföljföretaget
och är ofta en före detta företagsledare med finansiella resurser samt intresse för
informella riskkapitalinvesteringar. (Olofsson, 1992)
 
 ,QGXVWULHOO�N|SDUH är en köpare vars funktion är att förvärva någonting via sitt företags
vägnar. (Pass et al, 1991, s. 283)
 
 ,QIRUPHOO�LQYHVWHUDUH�är en privatperson som investerar kapital utanför den organiserade
finansiella marknaden. (Sullivan & Miller, 1990)
 
 0DMRULWHWVLQYHVWHUDUH är någon som äger mer än 50 procent av det egna kapitalet i ett
företag. (Bannock & Manser, 1995, s.198)
 
 0LQGUH� RFK� PHGHOVWRUD� I|UHWDJ finns definierat i proposition 1977/78:40. De företag
med färre än 50 anställda benämns som mindre företag och företag med 50-200
anställda som medelstora företag.

                                                          
 4 För förklaring, se centrala begrepp, avsnitt 1.4
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 0LQRULWHWVLQYHVWHUDUH är någon som äger mindre än 50 procent av det egna kapitalet i ett
företag. (Bannock & Manser, 1995, s. 206)
 
 3RUWI|OMI|UHWDJ är de företag som erhåller finansiering och kompetens från
företagsängeln/riskkapitalbolaget, det vill säga de företag som ängeln/bolaget investerar
i. (Isaksson, 1997)
 
 5LVNNDSLWDO är egna kapitalplaceringar i tillväxtföretag förknippade med höga risker, hög
arbetsinsats per investerad krona och inledningsvis litet kapitalbehov. Riskkapital kan
vara pengar som satsas vid både nyemissioner i stora börsföretag och i nystartade
projekt. (Svenska Riskkapitalföreningen, 1997)
 
 5LVNNDSLWDOERODJ är företag som investerar riskkapital i portföljföretag. Ett
riskkapitalbolag är ett bolag som lånar ut pengar med en större risk än banker.
Investeringarna sker i företag och projekt som inte är börsnoterade. Investeringarna kan
ske i form av nyemissioner eller konvertibla förlagslån och innebär att den som satsar
pengarna blir delägare i företaget. (Isaksson, 1997)
 

 ��� 'LVSRVLWLRQ
 
 Föreliggande uppsats består av sex kapitel. Dispositionen kan åskådliggöras på följande
sätt:

 
 )LJXU����'LVSRVLWLRQ��.lOOD��(JHQ
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 I detta kapitel beskrivs de metodval som gjorts i denna uppsats. Kapitlet inleds med
angreppssätt och undersökningsansats. Vidare redogörs för uppsatsens datainsamlings-
metod och kapitlet avslutas med metodproblem.
 
 

 ��� $QJUHSSVVlWW
 
 Intresset för detta ämnesområde väcktes när vi under våren 1998 skrev c-uppsats som
behandlade riskkapitalbolags exitstrategier. Vi ansåg att ämnet var intressant och beslöt
att försöka fortsätta inom samma område. Den empiriska undersökningen önskade vi
göra genom att använda samma frågeställningar hos en annan grupp av investerare,
företagsänglar. Problemet var att det var svårt att få kontakt med företagsänglar, då
dessa föredrar att vara anonyma. De är ofta motvilliga till intervjuer på grund av den
privata och personliga prägeln på investeringarna och rädslan att bli identifierad och då
bli överöst med investeringsförslag. (Haar et al, 1988) Genom en händelse träffade vi
dock en person som tidigare varit i kontakt med vår population. Han var villig att hjälpa
till under förutsättning att han fick förbli anonym. Under dessa förutsättningar erhölls
namn och adress till fyra företagsänglar.
 
 Ambitionen var att studera företagsänglar för att kunna beskriva hur de upplever exit.
Storleken på populationen företagsänglar är okänd på grund av att de gärna vill vara
anonyma. Följden blir därmed att uppsatsen inte är representativ för alla företagsänglar.
Avsikten var inte att generalisera resultatet eftersom uppsatsen baserades på ett litet
antal företagsänglar och därför kan endast försiktiga slutsatser dras. Uppsatsens resultat
är omöjliga att kvantifiera då inte hela populationen kan identifieras. (Wetzel, 1981)
Därför kan denna uppsats benämnas som kvalitativ. (Lekvall & Wahlbin, 1993)
 
 Vi utgick från teorier om företagsänglar, riskkapitalbolag, exitstrategier, exitalternativ
och faktorer som påverkar exit. I anslutning till dessa teorier har en empirisk
undersökning om företagsänglar genomförts, resultatet av undersökningen gav upphov
till analyser och skapade förutsättningar för att dra slutsatser. Genomförandet av
uppsatsen kan därför sägas utgå från en deduktiv ansats. (Thurén, 1991)
 
 Aktören är för oss den som kan komma i kontakt med händelser och beslut. Det är
väsentligt att undersöka aktörens syn på exitstrategier. Vi ville bilda oss en uppfattning
om olika aktörers syn på de faktorer som påverkar exitbeslutet. Tanken var även att få
aktörernas syn på vilka fördelar och nackdelar det finns med olika exitalternativ, därför
antogs ett aktörssynsätt. (Holme & Solvang, 1997)
 
 

 ��� 8QGHUV|NQLQJVDQVDWV
 
 För att presentera oss och syftet med uppsatsen kontaktades de fyra företagsänglarna per
brev. Efter en vecka kontaktades de åter, men då per telefon, för att boka dag och tid för
intervjuer. Tre var positiva till att ställa upp på intervjuer medan en avböjde på grund av
tidsbrist.
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 Intervjuer genomfördes med tre företagsänglar för att undersöka exit. Den personliga
kontakten gav möjlighet att ställa ingående frågor för att uppnå en djupare förståelse.
Uppsatsen kan därför enligt Widersheim-Paul och Eriksson (1997) benämnas som en
fallstudie.
 
 

 ��� 'DWDLQVDPOLQJVPHWRG
 

 ����� (PSLULVN�XQGHUV|NQLQJ
 
 I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer där vi och respondenten
tillsammans diskuterade ett ämne. Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) är det vanligt att
intervjuaren i liknande fall arbetar med en intervjuguide. Detta exempel följdes och
intervjuerna förbereddes genom att en intervjuguide utformades. När utformningen av
intervjuguiden var färdig sändes en till respektive företagsängel för att ge de berörda
tillfälle att förbereda sig.
 
 Av de intervjuer som genomfördes var två personliga och en per telefon, de varade
mellan 30 och 60 minuter. Fallstudier bygger på primärdata som samlats in för just detta
ändamål. Personliga intervjuer valdes då de möjliggjorde omfattande och komplicerade
frågor. En annan fördel var att de gav en möjlighet att omedelbart följa upp de svar som
respondenten lämnar. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Även en telefonintervju genomfördes
eftersom den kunde utföras utan att någon längre resa behövde göras, vilket är både
tidsbesparande och mindre kostnadskrävande. Telefonintervjun innebar en ökad styrning
jämfört med de personliga intervjuerna. Styrningen uppstod då det var svårare att föra en
diskussion per telefon. Detta stöds av Holme och Solvang (1997) som anser att den
kvalitativa undersökningens uppläggning ska kunna ändras under själva genomförandet.
 
 

 ����� /LWWHUDWXUVWXGLH
 
 För att hitta litteratur inom ämnesområdet letade vi i olika databaser tillgängliga på
Luleå tekniska universitet. De databaser som främst nyttjades var Libris, Bibdia,
Helecon och ProQuest. De sökord som användes var; exit, realisering, informal venture
capital, riskkapital, business angels, företagsänglar, informella investerare, informal
investor och finansiering.
 
 Det som fanns tillgängligt i universitetets bibliotek var generell litteratur om
riskkapitalinvesteringar. För att erhålla litteratur som behandlar företagsänglar användes
referenslistor i forskningsrapporter inom ämnesområdet. Större delen av litteraturen
beställdes via utlands- och fjärrlån. Utöver detta användes förstudien där
riskkapitalbolagets exitstrategier behandlats.
 
 

 ���� 0HWRGSUREOHP
 
 De teorier som fanns inom ämnesområdet företagsänglar är mycket begränsade. Vi har
dock försökt stärka de teorier uppsatsen behandlar genom att studera flera källor som
undersökt samma område. Genom att informationen samlades in under former som
ligger så nära vardagliga samtal som möjligt, blev den insamlade informationen i hög
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grad beroende av informationskällan. Detta har genomförts för att försöka öka
validiteten. (Holme & Solvang, 1997)
 
 Respondenterna upplevdes lämna sanningsenliga svar och vara väl insatta i
problemområdet. Vidare visade ingen av de tre respondenterna tecken på vare sig stress
eller ointresse. Personligen försökte vi på olika sätt att minska utrymmet för
ofullkomligheter. Exempelvis användes en intervjuguide5 vid intervjuerna, vilket ökade
chansen att det ställdes frågor om det som verkligen skulle undersökas men samtidigt
tillräckligt öppna för att tillåta förklaringar och inlägg. Innan intervjun klargjordes även
att det var företagsänglarnas privata investeringar där de agerade aktivt som var
intressanta och inte deras investeringar i egenskap av företagare. Vidare
uppmärksammade vi vårt eget beteende under intervjuerna, bland annat undveks
ledande och tvetydiga frågor. I och med detta försökte vi minska sannolikheten för att en
intervjuareffekt skulle uppstå.
 
 Samtliga intervjuer spelades in på band vilka sammanfattades i sin helhet efter
intervjuerna. Därefter sammanställdes de och resultatet blev uppsatsens empiridel.
Empiridelen sändes sedan tillbaka till respondenterna för att vi skulle få bekräftelse på
att intervjusvaren uppfattats som riktiga och på så sätt öka tillförlitligheten. Enligt
Norén (1995) kan beskrivningar av aktörens tolkningar ges trovärdighet genom en sådan
återföring.

                                                          
 5 Se bilaga 2
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 � 7(25,
 
 I detta kapitel presenteras de teorier som används för att undersöka exit. I avsnitt 3.1 tas
företagsängelns karaktäristika upp för att ge en bakgrund till vem de anonyma
personerna är. Under 3.2 beskrivs hur en företagsängel går tillväga vid en investering.
Detta för att ge en helhetsbild av hur en investering kan gå till och att planeringen för
exit börjar redan där. I avsnitt 3.3 beskrivs de olika exitalternativ som idag finns för
företagsänglar i Sverige, samt de för- och nackdelar som finns vid varje exitalternativ. I
avsnitt 3.4 redogörs för de faktorer som påverkar exitbeslutet. Även teori om
riskkapitalbolag behandlas översiktligt i detta kapitel, för vidare läsning se förstudien.
Kapitlet avslutas med en analysmodell där företagsänglars och riskkapitalbolags exit
jämförs. Ämnesområdet är som tidigare nämnts inte studerat av så många och därmed
kommer vi  kommer att göra en del antaganden för att styrka teorierna.
 
 

 ��� )|UHWDJVlQJHOQV�NDUDNWlULVWLND
 
 Lumme och Mason (1996) har identifierat två grupper av företagsänglar, framgångsrika
och misslyckade. Båda grupperna har samma medelålder, 54 år och samma ekonomiska
välstånd. Vad gäller geografiskt är medelåldern något högre i Finland och Sverige än i
USA och Storbritannien, dessa skillnader antas bero på de högre skatterna i de nordiska
länderna, vilket innebär att det i Norden tar längre tid att bygga upp en förmögenhet.
(Landström, 1993; Lumme & Mason, 1996) Framgångsrika och misslyckade
företagsänglar har lika utbildningsnivå och utbildningsbakgrund inom teknik eller
handel. Båda grupperna har även haft liknande entreprenörsbakgrund. Det rör sig om en
mycket utåtriktad grupp med relativt stora personliga nätverk. (Olofsson, 1992) Det
främsta som skiljer framgångsrika och misslyckade företagsänglar vad gäller karaktären
är att de misslyckade företagsänglarna investerat i fler portföljföretag än de
framgångsrika. Det är möjligt att de därmed engagerat sig i för många investeringar och
inte kunnat engagera sig lika mycket i alla och därför inte erhållit någon avkastning på
engagemanget. (Gupta & Sapienza, 1994)
 
 Lumme och Mason (1996) har inte funnit några skillnader i hur misslyckade och
framgångsrika företagsänglar utvärderar sina investeringsmöjligheter. Det påvisas inte
heller några skillnader i rollerna som de har i sina portföljföretag. Det aktiva
engagemanget och den kontakt de har med sina portföljföretag några gånger i månaden
är av samma omfattning. (ibid)
 
 )UDPJnQJVULND�I|UHWDJVlQJODU
 De exit som de framgångsrika företagsänglarna genomfört har alla varit lönsamma.
Framgångsrika företagsänglar har tillbringat mycket tid med att arbeta i
toppledningsposition i stora och medelstora företag. Vidare ansåg de att de ville
använda sin fritid på ett intressant och hälsosamt sätt, det vill säga att investeringen ska
vara ett nöje. De tycker också att det är spännande att investera i ett intressant företag.
Framgångsrika företagsänglar motiveras i större utsträckning av kicken de får av att vara
en företagsängel. De får ett större antal investeringsförslag per år än de misslyckade
företagsänglarna samtidigt som de genomför ett lägre antal investeringar än densamme.
Framgångsrika företagsänglar använder dagstidningar och tidskrifter som källa till
information om investeringsförslag. Investeringar genomförs där inga vänskapliga band
är inblandade. (Lumme & Mason, 1996)



 7HRUL
 

 

9

 0LVVO\FNDGH�I|UHWDJVlQJODU
 De exit som de misslyckade företagsänglarna genomfört har alla varit olönsamma.
Misslyckade företagsänglar har tillbringat mycket tid med att arbeta i topplednings-
positioner i mindre företag. Vidare ansåg de att de vill ha en aktiv roll i att utveckla
mindre och medelstora företag samt att de fyller sin roll i samhället genom att investera i
mindre och medelstora företag. Misslyckade företagsänglar motiveras av att vara
osjälviska och ta sitt samhällsansvar. För de misslyckade änglarna är vänner en viktig
källa för information om investeringsförslag. De litar mer till sitt eget aktiva sökande,
kontakter med entreprenörer och är positiva till att investera i vänners företag. (ibid)
 
 

 ��� ,QYHVWHULQJVEHVOXW�RFK�H[LWVWUDWHJL
 
 Många faktorer påverkar exitstrategin och att förutsäga framtiden är närmast omöjligt.
Att forma och genomföra en exitstrategi är därför viktigt och investeringsbeslutet är det
första steget mot exit. (Bygrave & Timmons, 1992)
 
 Företagsänglar investerar i tidiga utvecklingsfaser. I senare utvecklingsfaser betyder
riskkapitalbolag allt mer. (Haar et al, 1988; Wetzel, 1983) Den allmänna riskkapital-
processen kan ligga till grund för ett riskkapitalbolags investeringsbeslut. Processen tas
upp för att ge en allmän bakgrund till hur investeringar i riskkapital går till. Bygrave och
Timmons (1992) har identifierat fem steg i riskkapitalprocessen:
 

• Identifiera företag med möjlig tillväxtpotential. Identifiera investeringar som passar
verksamheten, vilket leder till ett skriftligt investeringsförslag till företaget.
Investeringsförslaget innehåller lednings- och tillväxtstrategier för företaget.

• Sålla och utvärdera kunder och investeringsförslag. Urval av ett antal företag de vill
investera i.

• Värdering, förhandling och kontraktsskrivning med de valda företagen.
• Uppföljning och utveckling av företaget. Värdeskapande arbete i portföljföretaget

genom strategiutveckling, aktivt styrelsearbete, extern expertis och uppbyggande av
nätverk.

• Forma och genomför exitstrategi genom; börsnotering, industriell försäljning,
andrahandsförsäljning, återköp av ursprunglig ägare, MBO6 eller avskrivning.

 
 Hela processen tar vanligtvis tio år och de två sista stegen sker inom ungefär fem år.
Uppsatsen kommer att fokuseras på den sista punkten, det vill säga formandet och
genomförandet av en exitstrategi. Förstudien fastställde att riskkapitalprocessen följs när
ett riskkapitalbolag investerar och att alla steg är lika viktiga. Där framkom att
riskkapitalbolaget lägger stor vikt vid affärsidé när de investerar och styrelsearbetet är
det främsta medlet för att arbeta aktivt. Branschen däremot har ingen betydelse när
riskkapitalbolag investerar.
 
 Få studier har genomförts för att dokumentera investeringsprocessen hos företagsänglar.
Ett undantag är Cin (1991) som beskriver företagsängelns investeringsprocess i fyra
faser:
                                                          
 6 Management buy-out (MBO) innebär att företagsledningen köper loss sitt företag från moderbolaget
eller börsen med hjälp av externa finasiärer. Ledningen investerar ofta ett relativt litet belopp, men kan
ofta få en större andel av aktiekapitalet om verksamheten utvecklas väl. (Utvecklingsfonden, 1989)
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• Uppmärksamma och granska investeringsförslag. Här utvärderas investerings-
förslagen. Företagsängeln ser på produktpotentialen, marknaden och den
uppskattade framtida avkastningen.

• Möte med de portföljföretag i vilka investering fortfarande är intressant.
• Förhandling med portföljföretaget om en eventuell investering.
• Slutligt beslut om investering. Här sker även kontraktsskrivning med

portföljföretaget.
 
 Studien visar att majoriteten av investeringsförslagen avslås före andra fasen, det vill
säga innan mötet mellan företagsängeln och portföljföretaget. I de senare faserna av
investeringsprocessen blir portföljföretagets ledningsförmåga en mer väsentlig del vid
utvärderingen av investeringsförslag. Detta styrks av Harrison et al (1994), som menar
att faktorer relaterade till strategi, produktens marknad och finansiell karaktär på
investeringen var av måttlig betydelse för företagsänglarna jämfört med
ledningsfaktorernas betydelse. Det vill säga företagsänglar lägger större vikt vid
operativ- och ledningsförmåga i portföljföretaget än riskkapitalbolag.
 
 Det kan antas att investeringsprocessen för företagsänglar är likvärdig med de tre första
faserna i den allmänna riskkapitalprocessen. Även de två sista faserna i den allmänna
riskkapitalprocessen kan tänkas gälla för företagsänglar. Detta beror på att affärsidén
hos företagsänglar härstammar från riskkapitalbolagskonceptet och även företagsänglar
genomgår riskkapitalprocessen med fokus på exit. (Näsi & Seppä, 1991) Tidigare
studier om hur både företagsänglar och riskkapitalbolag engagerar sig i sina
portföljföretag genom bland annat värdeskapande arbete visar att företagsänglar
engagerar sig lika mycket i portföljföretagen som riskkapitalbolag gör. (Chaloner et al,
1991; Harrison & Mason, 1991; Harrison & Mason, 1992; MacMillan et al, 1989)
Företagsänglar har i allmänhet ingen ambition att delta i den löpande, dagliga
verksamheten utan vill hellre delta som aktiv styrelsemedlem med intresse för främst
strategiska ledningsfrågor och marknadsfrågor samt frågor som rör ekonomi, finanser
och investeringar. (Olofsson, 1992)
 
 Även företagsänglar realiserar sina investeringar och det kan antas att de har en plan för
hur exit ska genomföras även om den inte är lika exakt som hos riskkapitalbolag. Enligt
Wetzel (1986) anser en stor del av företagsänglarna att det är viktigt att reglera exit i
investeringsavtalet. Teorin säger att den större delen av företagsänglarna inte har någon
klar exitstrategi, det vill säga, företagsänglarna har inte bestämt någon exit vid
investeringstidpunkten. (Lumme & Mason, 1996; Harrison & Mason 1996) Hos svenska
företagsänglar råder det en stor osäkerhet gällande exitalternativ. I viss utsträckning
reflekteras detta av att många inte vet eller inte har bestämt när exit ska genomföras, då
de anser det svårt att genomföra exit. (Landström, 1993) Trots osäkerheten om när och
hur exit ska ske anser företagsänglarna att det är viktigt att reglera och klargöra att exit
ska genomföras i ett investeringsavtal. (Wetzel, 1986)
 
 

 ���� ([LWDOWHUQDWLY
 
 Redan vid investeringstillfället är det viktigt att förutse en möjlig exit och ha flera
exitalternativ. (Sadtler, 1993) Enligt förstudien och Isaksson (1997) har riskkapitalbolag
sex möjliga exitalternativ för att lämna portföljföretaget:
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• Börsnotering
• Försäljning av hela företaget till tredje part, industriell försäljning
• Andrahandsförsäljning av riskkapitalbolagets andel
• Återköp av ursprunglig ägare
• Försäljning till företagsledning, MBO
• Avskrivning, likvidation, konkurs eller rekonstruktion
 
 Liksom förstudien och andra undersökningar gällande riskkapitalbolags exitalternativ
(Isaksson, 1997; Sadtler, 1993) har Lumme och Mason (1996) identifierat följande
exitalternativ men gällande företagsänglar:
 

• Börsnotering
• Industriell försäljning
• Försäljning av andelar till tredje part
• Försäljning till andra aktieägare
• Andelarna har inget värde
 
 Lumme och Mason (1996) menar att det är en skillnad mellan industriell försäljning
och försäljning till tredje part. Isaksson (1997) och Sadtler (1993) anser att de två
alternativen innebär samma sak. Isakssons (1997) benämning kommer att antas eftersom
han studerat den svenska riskkapitalmarknaden och det är den som är aktuell även i
detta fall. Därmed kommer industriell försäljning och försäljning till tredje part att
benämnas som industriell försäljning.
 
 Vidare har Lumme och Mason (1996) sett att det finns exitalternativ där försäljning sker
till andra aktieägare samt ett alternativ där investeringen, andelarna inte har något värde.
Dessa alternativ kan anses vara likvärdiga med Isakssons (1997) återköp av ursprunglig
ägare respektive avskrivning, likvidation, konkurs eller rekonstruktion. Försäljning till
företagsledning (MBO) och andrahandsförsäljning har däremot ej identifierats som
något exitalternativ för företagsänglar. Andrahandsförsäljning är en försäljning till ett
annat riskkapitalbolag när portföljföretaget kommit in i en kapitalkrävande fas.
Andrahandsförsäljning anses vara ovanligt för riskkapitalbolag i Sverige på grund av
den dåligt utvecklade riskkapitalmarknaden. (Isaksson, 1997) Vad gäller MBO
konstaterades i förstudien att en sådan genomförts.
 
 Fortsättningsvis kommer de exitalternativ som Lumme & Mason (1996) identifierat för
företagsänglar att behandlas ingående. I samband med de olika exitalternativen kommer
även alternativens för- och nackdelar att diskuteras. Vidare ges en översiktlig
redogörelse för riskkapitalbolags exitalternativ och dess för- och nackdelar (för vidare
läsning se förstudien).
 
 

 ����� %|UVQRWHULQJ
 
 När ett portföljföretag når mognadsstadiet är företaget vanligtvis ganska stort och ett bra
alternativ är då att bli börsnoterade. En börsnotering skulle täcka portföljföretagets
ökade kapitalbehov. Att börsnotera företaget skulle även ge det exitalternativ som
många investerare sökt. För företagsänglar och riskkapitalbolag kan börsnotering vara
det enda alternativet för att realisera de kapitalvinster som ackumulerats i investeringen,
det vill säga det enda alternativet som ger tillräckligt hög avkastning i relation till
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investeringen, investerad tid och kapital. (Coveney & Moore, 1998) Bygrave et al
(1994) och Lumme och Mason (1996) stöder detta delvis genom att säga att
börsnotering ofta ger en högre avkastning än industriell försäljning, dock är det inte
alltid så eftersom avkastningen beror på hur aktiemarknaden fluktuerar. Börsnotering är
oftast bara möjlig för större riskkapitalinvesterare, till exempel riskkapitalbolag. Om en
företagsängel genomför exit genom en börsnotering analyserar och kan marknaden tolka
företagsängelns försäljning av alla aktier som en negativ signal. Andra aktörer på
marknaden kan bli misstänksamma när företagsängeln säljer hela sin andel. Därför kan
en företagsängel endast realisera hela sin investering genom börsnotering över en period
där aktiepriserna faller. (Lumme & Mason, 1996) Svårigheten för företagsänglar att
börsnotera sina portföljföretag beror även på de krav som en börsnotering ställer på
portföljföretaget, till exempel historia och information. Detta är enligt Bygrave et al
(1994) och Isaksson (1997) även giltigt för riskkapitalbolag. I förstudien konstaterades
att riskkapitalbolag även ser fördelar med kraven som ställs vid en börsnotering, till
exempel att mindre företag tvingas förbättra sin verksamhet.
 
 Börsnotering och industriell försäljning är de vanligaste exitalternativen för
riskkapitalbolag enligt förstudien och Isaksson (1997). Bland företagsänglar är det
däremot en mycket liten andel som planerar för en börsnotering och därmed är
industriell försäljning i de flesta fall det enda möjliga exitalternativet för företagsänglar.
(Lumme & Mason, 1996)
 
 

 ����� ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ
 
 Lumme och Mason (1996) har i sin undersökning kommit fram till att en tredjedel av
företagsänglarna inte vet vilket exitalternativ de ska välja. Den största delen av
företagsänglarna har dock en förhoppning att kunna genomföra en industriell
försäljning. (Bygrave et al, 1994; EVCA, 1995) Industriell försäljning, försäljning till
eller fusion med ett annat företag är även den exit som oftast genomförs av
företagsänglar. (ibid)
 
 En industriell försäljning har två klara fördelar jämfört med börsnotering, vilket kan
förklara varför den föredras. För det första är priset fast vid en industriell försäljning
medan vinsterna från en börsnotering är osäker beroende på aktiekursen. För det andra
kan företagsänglar sälja alla sina aktier genom en industriell försäljning utan att
misstänksamhet skapas. (Lumme & Mason, 1996) Industriella köpare kan i vissa fall
betala överpriser för portföljföretaget om de gör köpet av strategiska skäl. Om köpet
sker av strategiska skäl kan det betyda att även portföljföretag som inte utvecklats enligt
företagsängelns planering och exit därmed blivit nödvändig, ändå ger en god avkastning.
(ibid)
 
 Ovan nämnda teorier är samstämmiga med de teorier som studerats för riskkapitalbolag.
(Bygrave et al, 1994; Isaksson, 1997; Nilsson & Näslund, 1998) Enligt förstudien ser
riskkapitalbolag dock en nackdel med industriell försäljning, då de vid
investeringstillfället inte vet om det finns någon intresserad industriell köpare. För det
mesta har börsnotering varit det planerade exitalternativet, men det har kommit ett så
bra erbjudande av en industriell köpare att de inte kunnat tacka nej.
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 ����� )|UVlOMQLQJ�WLOO�DQGUD�DNWLHlJDUH
 
 Företagsänglar i Sverige säljer sällan sina andelar till ”insiders”, det vill säga tillbaka till
entreprenör eller andra aktieägare inom företaget. (Coveney & Moore, 1998) Andra
aktieägare är vanligtvis portföljföretagets företagsledning. Det finns dock investeringar
som kallas ”living-dead”, det vill säga de portföljföretag som utvecklats väl men ändå
inte lyckats uppnå de förväntningar som företagsänglarna har. Det är inte troligt att
dessa ger en lönsam exit och därför realiseras de vanligtvis genom detta exitalternativ.
(Lumme & Mason, 1996)
 
 Försäljning till en annan aktieägare blir sällan ett möjligt exitalternativ för
riskkapitalbolag. Om portföljföretaget utvecklats som riskkapitalbolaget vill har inte den
ursprunglige ägaren råd att köpa ut riskkapitalbolaget. Det här alternativet ses mer som
ett misslyckande än som ett bra exitalternativ, riskkapitalbolag investerar inte om
portföljföretaget kräver att andra aktieägare ska ha en återköpsmöjlighet. (Isaksson,
1997; Nilsson & Näslund, 1998) Förstudien konstaterade att vid försäljning till andra
aktieägare ses investeringen som ett lån och portföljföretaget vill inte att
riskkapitalbolaget ska engagera sig i företaget. Detta kan bero på att riskkapitalbolaget
vill ha kontroll och styra portföljföretaget. Det är därför redan vid investeringstillfället
viktigt att klargöra vilken roll som riskkapitalbolaget kommer att ha under investeringen
för att undvika konflikter.
 
 

 ����� $QGHODUQD�KDU�LQJHW�YlUGH
 
 Ingen företagsängel tror på förhand att riskkapitalinvesteringen kommer att misslyckas.
Om de misslyckas drar de sig ur med en realisationsförlust. (Lumme & Mason, 1996) I
förstudien framkom inga fall där riskkapitalbolagets andelar förlorat sitt värde. Detta
berodde troligtvis inte på att alla investeringar varit lyckade utan att de inte fått ta del av
sådana fall.
 
 

 ��� )DNWRUHU�VRP�SnYHUNDU�H[LWEHVOXWHW
 
 Isaksson (1997) har identifierat ett antal faktorer som påverkar exitbeslutet. Vidare säger
författaren ”det är mycket svårt att särskilja vilka faktorer som påverkar mest. Varje
riskkapitalprocess är unik och det är därför svårt att generalisera kring valet av exit”.
Isaksson (1997) har identifierat ekonomiska-, psykologiska-, institutionella- och
juridiska faktorer som påverkar exitbeslutet. Faktorerna gäller för riskkapitalbolag och
det har inte genomförts någon tidigare studie angående dessa vad gäller företagsänglar.
Som tidigare nämnts har dock företagsänglar liknande motiv och mål med sina
investeringar som riskkapitalbolag, vilket innebär att företagsänglar kan antas påverkas
av samma faktorer vid exit som riskkapitalbolag. (Näsi & Säppe, 1991) Därför kommer
det nedan att redogöras för faktorerna ur riskkapitalbolags synvinkel för att sedan
försöka applicera dessa på företagsänglar7. De juridiska faktorernas (bland annat statlig
styrning och skatteregler) påverkan på företagsängelns exit kommer inte att behandlas
då det kan antas att de inte är applicerbara på privatpersoner. (se vidare i förstudien)
 

                                                          
 7 Se kapitel 5
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 Förstudien visade att främst ekonomiska faktorer påverkade exitbeslutet i
riskkapitalbolag. De främsta ekonomiska faktorerna som ligger bakom en börsnotering
är den värdeskapande processens avmattning och lönsamheten. Börsnotering väljs i
första hand och detta, förutom börsklimatet, beror på den prestige som det innebär för
riskkapitalbolaget att börsnotera portföljföretag. Även en annan faktor som påverkade
exit identifierades i förstudien, nämligen samarbetsproblem mellan riskkapitalbolaget
och portföljföretaget som medförde att exit genomfördes tidigare än planerat och på ett
annat sätt. Orsaken kan vara att ägarna av mindre företag är rädda att förlora kontrollen
över sitt företag. Dessa problem kan undvikas vid majoritetsinvesteringar, då
riskkapitalbolaget oftast köper ut den ursprungliga ägaren. Detta grundades på att
samarbetsproblemen förekom i de riskkapitalbolag som gick in som
minoritetsinvesterare.
 
 Som tidigare nämnts8 arbetar företagsänglar och riskkapitalbolag på liknande sätt, därför
finns det anledning att anta att de ekonomiska faktorerna och samarbetsproblemen är de
främsta påverkande faktorerna vid exitbeslutet även för företagsänglar.
 
 

 ����� (NRQRPLVND�IDNWRUHU
 
 En av de ekonomiska faktorer som kan påverka exittidpunkten är när portföljföretaget
nått en fas där riskkapitalbolaget inte kan tillföra mer, det vill säga att den
PHUYlUGHVNDSDQGH� SURFHVVHQ� KDU� DYPDWWDWV. Riskkapitalbolaget bidrar inte längre till
portföljföretagets utveckling. Portföljföretaget kan vara i EHKRY�DY Q\D�LQFLWDPHQW för att
utvecklas vidare. De kan till exempel vara på väg in i en ny tillväxtfas där
NDSLWDOEHKRYHW är stort och riskkapitalbolaget inte längre är villiga att bidra med mer
kapital. Dessa ekonomiska faktorer kan påverka tidpunkten för vinsthemtagning, det vill
säga när exit sker. (Isaksson, 1997)
 
 Om riskkapitalbolaget har lyckats med sitt engagemang i portföljföretaget innebär det
att företagets värde har ökat och företaget har blivit mer DWWUDNWLYW� I|U� H[WHUQD
LQWUHVVHQWHU som söker ett komplement till sin verksamhet. En extern intressent kan
härmed skapa möjligheter till synergieffekter. En annan ekonomisk faktor som påverkar
exitbeslutet är om portföljföretaget är ett riskfyllt projekt och riskkapitalbolaget är i
EHKRY� DY� DWW� VSULGD� VLQD� ULVNHU. Då kan det vara lämpligt att göra exit ur
portföljföretaget. (ibid)
 
 

 ����� 3V\NRORJLVND��RFK�LQVWLWXWLRQHOOD�IDNWRUHU
 
 Det finns även psykologiska faktorer som påverkar exitbeslutet. De kan till exempel
bero på en |YHUKHWWDG�PDUNQDG eller NlQVOD� DY� SUHVWLJH. En överhettad marknad kan
göra att exitbeslutet påskyndas då riskkapitalbolaget vill öka sin avkastning genom att
göra exit när värdena ligger högt. Exitbeslutet kan även påverkas då det i Sverige idag är
prestige att börsnotera portföljföretag och många riskkapitalbolag väljer därför denna
exit. Det är även en WUHQG inom riskkapitalbranschen i Sverige idag att börsnotera
portföljföretag. (Isaksson, 1997)
 
 

                                                          
 8 se avsnitt 3.2
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 ����� 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ
 
 Det är viktigt att tänka på tidsperioden när företagsängeln beslutar vilken exit de ska
göra och när den ska ske. För att stanna längre i ett portföljföretag måste företagsängeln
kräva en högre avkastning, då framtiden är svår att förutspå eftersom risken ökar med
osäkerheten. (Bygrave et al, 1994)
 
 7LG
 Det finns flera undersökningar med olika teorier om vilken exithorisont företagsänglar
har. Harrison och Mason (1992) anser att företagsänglar har en exithorisont på tre till
fem år. Wetzel (1986) däremot menar att riskkapital är ”tålmodigt” kapital, vilket han
hänvisar till att företagsänglar och riskkapitalbolag behåller sina investeringar en längre
period. Av dessa två stannar företagsänglar en längre tid än riskkapitalbolag, änglarna
innehar sina andelar i portföljföretaget fem till sju år. (Coveney & Moore, 1998; Freear
& Wetzel, 1990; Wetzel, 1986) Landström (1993) menar att många av företagsänglarna
anser att investeringstiden är oviktig eller planerar att behålla investeringen längre än tio
år. En bidragande faktor till att företagsänglar planerar att behålla den länge är att de vill
bygga upp ett värde i sina portföljföretag innan de börjar leta efter en möjlig exit. Vidare
menar Landström (1993) att företagsänglar i Sverige varken vet eller har bestämt när
exit ska genomföras. Förstudien visade att riskkapitalbolag genomför exit inom tre till
sju år.
 
 $YNDVWQLQJ
 Avkastningen som ett riskkapitalbolag kräver är 25-40 procent årligen, vilket är en
högre avkastning än företagsänglars förväntade avkastning som ligger kring 15 procent
årligen. Företagsänglar tenderar att acceptera projekt med en något lägre förväntad
avkastning än den formella riskkapitalsektorn. (Robinson, 1987; Landström, 1993)
Detta reflekteras av flera forskare (Baty, 1991; Coveney & Stevenson, 1996; Sullivan &
Miller, 1990; Wetzel, 1983) som funnit att företagsänglar är villiga att byta en del
finansiell avkastning mot icke-finansiella fördelar, till exempel mer inflytande. Coveney
och Moore (1998) menar att företagsänglar trots att de accepterar en lägre förväntad
avkastning än riskkapitalbolag, kan företagsänglars verkliga avkastning bli högre än för
riskkapitalbolag.
 
 Investeringar som företagsänglar gör kan vara väldigt vinstgivande. En av fem
investeringar genererar en avkastning på över 20 procent. (Lumme & Mason, 1996)
Enligt Coveney och Moore (1998) är den årliga avkastningen högre, 58 procent per år.
Denna nivå på avkastning visar den höga lönsamheten på informella investeringar.
Formella investeringar, såsom riskkapitalbolags, har däremot en slutlig årlig avkastning
på 10-20 procent med tillfälliga uppgångar på 20-30 procent. Väldigt sällan uppgår
riskkapitalbolags avkastning till över 30 procent. (Bygrave et al, 1994) Förstudien
konstaterade att riskkapitalbolag har en avkastning på 20-25 procent, de hade även ett
bolag som erhållit hela 50 procent i avkastning, vilket sågs som en engångsföreteelse.
 
 De flesta företagsänglar lockas av att göra informella investeringar på grund av
möjligheten att få en högre finansiell avkastning än vid andra investeringar, som
exempel börsnoterade aktier. Den årliga avkastningen på 58 procent erbjuder en sådan
möjlighet. En stor del av företagsänglarna är nöjda med utfallet på investeringen.
(Coveney & Moore, 1998) Det finns dock motstridiga uppgifter angående hur nöjda
företagsänglarna är med sina investeringar. Företagsänglarna i Sverige är missnöjda med
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resultatet i sina investeringar, endast en liten del av företagsänglarna kände att
investeringarnas resultat var tillfredsställande. Detta kan förklaras med att Sverige
erfarit ett försämrat ekonomiskt klimat och ett stigande antal företagskonkurser under de
senaste tre åren. (Coveney & Moore, 1998) Även Chaloner et al (1991) menar att olika
resultat i olika undersökningar angående portföljföretagens resultat kan variera med
varierande ekonomiskt klimat.
 
 

 ��� $QDO\VPRGHOO
 
 Nedan följer en sammanfattning av teorierna för företagsänglar och riskkapitalbolag för
att åskådliggöra de skillnader som finns mellan dessa två grupper.
 

  )|UHWDJVlQJODU  5LVNNDSLWDOERODJ
 ([LWVWUDWHJL  • Företagsängelns karaktäristika

 • Följer den allmänna
riskkapitalprocessen

 • Ingen klar exitstrategi, många varken
vet eller har bestämt när och hur exit
ska genomföras

 • Portföljföretagets ledningsförmåga
viktig vid investering

 • Aktiv styrelsemedlem
 • Investerar i tidiga utvecklingsfaser
 

 • Följer den allmänna
riskkapitalprocessen

 • Exitstrategi finns men alternativ är
viktigt

 • Affärsidé viktig vid investering
 • Aktiv styrelsemedlem
 • Investerar i senare utvecklingsfaser

 ([LWDOWHUQDWLY  • %|UVQRWHULQJ
Svår på grund av höga krav, ger god
avkastning men fluktuerar med
marknaden, försäljning av alla aktier
skapar misstänksamhet

 • ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ
Vanligast, priset fast, ofta högt,
möjligt att sälja alla aktier utan att
misstänksamhet skapas

 • )|UVlOMQLQJ�WLOO�DQGUD�DNWLHlJDUH
Sker sällan

 • $QGHODUQD�KDU�LQJHW�YlUGH
Litet antal tror att detta sker,
misslyckande

 

 • %|UVQRWHULQJ
Vanligast, ger god avkastning men
fluktuerar med marknaden, ser
fördelar med höga krav

 • ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ
Vanlig, priset fast, ofta högt, svårt att
vid investeringstillfället identifiera en
köpare

 • )|UVlOMQLQJ�WLOO�DQGUD�DNWLHlJDUH
Sker sällan, ses som ett misslyckande,
investerar ej             om detta
alternativ krävs

 • $QGHODUQD�KDU�LQJHW�YlUGH
Misslyckande

 ([LWIDNWRUHU  • Ekonomiska-, institutionella- och
psykologiska faktorer påverkar
exitbeslutet, främst ekonomiska

 • Samarbetsproblem påverkar
exitbeslutet

 • Tidshorisont tre till tio år
 • Avkastningskrav 15 procent
 • Genererad avkastning 20 procent
 

 • Ekonomiska-, institutionella- och
psykologiska faktorer påverkar
exitbeslutet, främst ekonomiska

 • Samarbetsproblem påverkar
exitbeslutet

 • Tidshorisont tre till sju år
 • Avkastningskrav 25-40 procent
 • Genererad avkastning 10-30 procent

 )LJXU���$QDO\VPRGHOO�DY�WHRULDYVQLWWHW
 .lOOD�(JHQ
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 � (03,5,
 
 I detta kapitel redovisas företagsänglarnas syn på exit utifrån de intervjuer som
genomförts med företagsänglarna Alfa, Beta och Gamma. Varje intervju inleds med en
presentation av deras bakgrund och därefter följer intervjuresultaten. I slutet av varje
intervju har varje företagsängel exemplifierat en investering i vilken de genomfört en
exit.
 
 

 ��� 3UHVHQWDWLRQ�DY�I|UHWDJVlQJHO�$OID
 
 Alfa hade ursprungligen ett familjeföretag, en industrikoncern som expanderade mycket
under 60-, 70- och mitten av 80-talet. Koncernen växte mycket kraftfullt och omfattade
en rad olika verksamheter, bland annat entreprenad på mobilkranar, verkstads- och
sågverksindustri. På senare år har Alfa själv börjat investera i nya projekt, nya
innovationer och därmed även nya branscher. Han har agerat en del inom turistnäringen
vilken han anser har en utvecklingspotential i Sverige, framför allt i Norrland. Alfa har
tillsammans med en vän ägt ett hotell i fjällvärlden ett antal år, men är nu på väg att
genomföra exit. De hade egentligen planerat ett samarbete med uppköparen, men denne
ville köpa ut företagsänglarna. Alfa äger även ett hotell och utöver detta har Alfa,
mycket tack vare sin bakgrund som industriman kommit i kontakt med många nya
projekt och många företag som är i behov av rekonstruktion. Han har även varit
inblandad i många nya innovationer.
 
 

 ����� ,QWHUYMXUHVXOWDW
 
 )|UHWDJVlQJHOQV�NDUDNWlULVWLND
 Alfa är i 50-årsåldern och har agerat länge inom industribranschen och har därmed ett
utbrett personligt nätverk. Alfa investerar för att tjäna pengar, det finns ingen, varken
samhället eller privatpersoner som gör något ideellt, menar han. Det ger givetvis en god
självkänsla att bidra till samhällets utveckling, men ett viktigt inslag är dessutom att det
ska vara roligt att investera. Alfa anser att livet ska vara roligt och då ska det även vara
roligt i arbete och affärer. Mestadels kommer investeringsförslag från stora finansiärer
eller banker. De kommer ofta med en förfrågan om Alfa som företagsängel är beredd att
titta på ett projekt och fundera på om han är villig att investera kapital. Alfa får ungefär
25 seriösa investeringsförslag per år. Över tiden har investeringarna gett en god
avkastning.
 
 .ULWHULHU�RFK�NUDY
 Alfa har som företagsängel genomfört ett stort antal investeringar under åren och
därmed också flera exit. Han investerar inte i några särskilda branscher utan ser på nya
projekt som på förändringar i livet, som något positivt. Alfa anser att det är roligt att ha
varit inblandad i många branscher, på så sätt kan han lite om många saker och är inte
specialiserad utan mer allmänbildad.
 
 De krav och kriterier Alfa ställer på sina investeringar har förändrats från att ha styrts
mycket av intresseinriktning till att Alfa nu kräver att det ska finnas en potential för
företagets utveckling, då portföljföretagen alltid är unga och relativt nystartade företag.
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Alfa anser också att det ska finnas en möjlighet att etablera en större marknad för
portföljföretaget.
 Det kommer in många investeringsförslag per år och av dessa genomförs ungefär en till
två investeringar per år. Alfa engagerar sig i styrelse och ledningsarbete i sina
portföljföretag.
 
 ([LWVWUDWHJL�RFK�IDNWRUHU�VRP�SnYHUNDU�GHQQD
 Alfa har funderat mycket på och vet att det vid investeringstillfället egentligen ska
planeras för hur investeringen ska genomföras, vilka mål det finns för portföljföretaget
och vilken exit som ska genomföras. Men verkligheten förändrar förutsättningarna, i
positiv och negativ riktning, menar han. Exit bestäms sällan vid investeringstillfället.
Det intressanta är att det är så enkelt att hitta en anledning till att gå in i en investering
men att det är få som vet hur exit ska se ut, eftersom det händer mycket under
investeringens gång.
 
 De faktorer som exit beror på är oftast tillfälligheter, yttre omständigheter. Oavsett
vilken storlek på företaget det gäller så finns ingen strategi eller plan över affärer som
ska göras över fem till tio år framåt. Det kan vara att företagsängeln råkar sitta bredvid
en obekant person på flyget, börjar diskutera och bestämmer tid för lunch när de inser
att det finns en del gemensamma affärsintressen, säger Alfa.
 
 Alfa anser att det är svårt att genomföra exit, vilket gör att företagsänglar ibland avstår
från att investera då de inte vet hur de ska kunna genomföra en exit. Han säger att: ”om
företagsängeln var säker på att det alltid fanns en utväg efter fem år med rimlig
avkastning så skulle det vara lättare, men desto mer erfarenhet som investerare, desto
mer luttrad”. Företagsängeln avstår hellre från att investera än att göra en dålig affär och
sedan få kritik för att ha lämnat ett ”sjunkande skepp”.
 
 )|U��RFK�QDFNGHODU�PHG�ROLND�H[LWDOWHUQDWLY
 Alfa anser sig vara en person som gärna genomför det exitalternativ som är etiskt riktigt
också för omgivningen. När Alfa går in i ett portföljföretag och utvecklar det vill han
lämna ett positivt arbete efter sig när exit genomförs. ”Om jag varit med och utvecklat
ett portföljföretag och genom en industriell försäljning ser synergier blir det ett lyft för
mitt företag”, säger Alfa. Det är det som sker med hotellet nu, ett större företag går in.
En industriell försäljning är att föredra av den anledningen, att det är det bästa
alternativet både för företagsängeln och portföljföretaget.
 
 För investeringen i hotellet hade även börsnotering kunnat vara ett alternativ. Det beror
på att hotellet är i behov av så mycket kapital att det är svårt att få företagsänglar att
räcka till. Många av de nya projekt som syns på börsen idag, har kommit från ingenting
till en marknadsnotering, något som Alfa inte rekommenderar. Han ser gärna att
börsnoteringen sker långsamt, i flera steg. Alfa anser att det till viss del bör ske privata
investeringar på börsen, det vill säga att företagsänglar genomför en investering och sen
kan portföljföretaget gå ut på marknaden när företaget utvecklats en del. Det är lite
komplicerat med börsnotering bland annat på grund av de informationskrav som finns,
till exempel rapportering till värdepapperscentralen.
 
 Den enda exit som kan bestämmas vid investeringstillfället är enligt Alfa en
börsnotering. Det beror på att det då kommer in mer kapital utifrån, tidigare ägare löses
då ut i sin helhet eller i delar. Det är dock inte alltid så enkelt, om företagsängeln till
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exempel är majoritetsägare i ett portföljföretag uppstår det misstänksamhet kring varför
denne vill genomföra en exit nu, det spekuleras om det inom företaget finns någon oro
inför framtiden.
 
 Alfa ser industriell försäljning som det mest fördelaktiga exitalternativet. Det händer att
Alfa får en förfrågan av en bank angående någon av sina investeringar. Ett exempel var
en förfrågan som gällde hur intresserad han var av att börsintroducera portföljföretaget,
vilket var ett intressant exitalternativ. Vid samma tidpunkt kom industriella intressenter
som var intresserade av att köpa portföljföretaget. De fick på omvägar veta att Alfa
tänkte genomföra en exit och dessa industriella intressenter ville köpa hela
portföljföretaget. Det är då betydligt enklare att göra exit genom en industriell
försäljning eftersom företagsängeln kontaktas av intressenten. En industriell försäljning,
till ett större företag eller en större koncern innebär att Alfa inte behöver ta på sig
ansvaret för börsintroduktionen, således är en industriell försäljning att föredra i många
fall. Det beror också på bransch och förutsättningar vilket som är det bästa
exitalternativet. Det finns idag många nya snabbväxande branscher och om
aktiemarknaden är ”positiv” går det givetvis att få bättre betalt om börsnotering sker.
Efter noteringen kan Alfa då sälja hela eller delar av sitt ägande, men det är bekvämare
att sälja till en industriell köpare då priset ofta är fast.
 
 ([LWDOWHUQDWLY
 Det är börsnotering och industriell försäljning som är de vanligaste exitalternativen. Det
kan även vara så att företagsängeln har en investering i ett mindre företag och där hittar
antingen en medarbetare eller en extern person som är intresserad av att överta ansvaret
i portföljföretaget.
 
 Det har förekommit motsättningar med gamla ägare under årens lopp. I vissa fall har det
hänt att Alfa investerat i ett portföljföretag där han och den ursprunglige ägaren är av
olika åsikter. Det är då viktigt att lösa detta i positiv anda och detta kan innebära att
samarbetet med någon han räknat med som en tillgång i portföljföretaget får avslutas i
förtid. Alfa skriver oftast avtal till exempel med en direktör och det har hänt att
samarbetet avslutats redan efter tre månader. Alfa är noggrann med att alltid fullfölja
avtalen, då blir alla nöjda och glada och den avgående direktören talar inte heller illa om
företagsängeln. Om en entreprenör grundat och byggt upp ett företag och sedan
engagerat företagsänglar, är det ett nytt steg och då bör entreprenören lämna företaget,
anser Alfa. Han påpekar att det är viktigt att avsluta samarbetet på ett trovärdigt sätt, då
det inte går att tjäna pengar på att komma i offentlig konflikt med människor.
 
 Det har även hänt att Alfa sålt tillbaka investeringen till den ursprungliga ägaren. Men
det är något som ses som ett misslyckande. Det har hänt att Alfa betalat en hel del för en
investering och sedan insett att portföljföretaget inte är något för honom. Då har han sålt
tillbaka till den ursprungliga ägaren, men då får företagsängeln aldrig tillbaka allt kapital
som satsades. Ibland har det även hänt att den ursprungliga ägaren tappat intresset för
företaget och inte vill köpa tillbaka det.
 
 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ
 Alfa har ett avkastningskrav på 25 – 30 procent årligen på sina investeringar. Han räknar
inte med att alla investeringar blir lyckosamma och i vissa portföljföretag får han inte
ens igen investerat kapital medan andra går mycket bra.
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 Planen är att stanna i investeringen i ungefär fem år. Det vanliga är att en företagsängel
har en strategi på tre till fem år. Oftast behövs det fem år, anser Alfa då portföljföretaget
ofta har ekonomiska problem till en början beroende på i vilken situation företagsängeln
kommer in. Sedan tar det en tid innan företaget och företagsängeln når den tidpunkt då
det är lämpligast att genomföra exit. Även om företagsängeln har en exitstrategi på fem
år anser Alfa att det är svårt att bestämma en exakt exittidpunkt. Antingen går
investeringen sämre än förväntat och företagsängeln tvingas av olika skäl att gå ur
tidigare eller så går det så bra att företagsängeln inte vill genomföra exit, det vill säga att
investeringen även kan bli längre än fem år. Ett exempel på detta är när Alfa investerade
i hotellet i fjällvärlden. Där hade de en exitstrategi på fem år och har nu varit med i sju
år och det har gått bra.
 
 3RUWI|OMI|UHWDJ��
 Alfa har under årens lopp genomfört många exit. ”Ibland hinner jag inte genomföra den
exit jag tänkt mig”, säger Alfa. Ett exempel är en investering som han haft i tre år och
portföljföretaget var i behov av mer kapital. Innan Alfa och portföljföretaget hann
diskutera en eventuell exit närmare fick han en förfrågan av en leverantör om vad som
planerats för investeringen och om han kunde tänka sig att sälja hela eller delar av sina
aktier till leverantören. Denne såg potential i verksamheten samt hade kapital att satsa
och Alfa insåg då att det var ett bra tillfälle att göra exit. Alfa anser dock att det kan vara
en nackdel att realisera i en konjunkturuppgång då det inte är säkert att företagsängeln
får ut den avkastning som beräknades vid investeringstillfället. I det här fallet valde Alfa
att hellre få en sämre avkastning och stärka portföljföretaget genom att fusionera det
med ett större företag, istället för att vara kvar och kämpa och kanske inte klara av att
slutföra investeringen.
 
 3RUWI|OMI|UHWDJ��
 Alfa har investerat i ett högteknologiskt företag där han riskerade ett antal hundra tusen
kronor. Exit genomfördes genom industriell försäljning efter endast tre år. Den
industriella försäljningen i det här företaget gick inte till på vanligt sätt och Alfa hade
inte bestämt någon exitväg. En extern kompanjon till Alfa tyckte att han kunde för lite
om branschen och kände att det var ett bra tillfälle att lämna den när de fick ett
erbjudande och portföljföretaget var i ett stort kapitalbehov. Portföljföretaget befinner
sig fortfarande i utvecklingsskedet och tjänar ännu inga pengar, dock håller företaget på
att struktureras upp. Alfa sitter kvar i styrelsen ännu på den nye ägarens begäran. Just nu
håller de på att fusionera med andra verksamheter för att bilda en stor koncern av det
hela. Det finns även planer på att börsintroducera företaget men just nu är
aktiemarknaden sådan att alla är lite försiktiga under hösten 1998. Alfa kan klart se en
skillnad jämfört med våren 1998 då i stort sett alla företag börsnoterades.
 
 På den korta tiden Alfa var engagerad i portföljföretaget erhöll han 50 procents
avkastning, vilket totalt sett var en mycket god avkastning. Dessutom garanterades Alfa
vid exit att få en viss avkastning om företaget går bra i framtiden. Alfa har även kvar en
privat fordran i företaget som ligger kvar ännu ett år.
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 ��� 3UHVHQWDWLRQ�DY�I|UHWDJVlQJHO�%HWD
 
 Beta har en civilekonomutbildning i grunden och har sedan examen arbetat på en
revisionsbyrå, som controller och bedriver sedan 1979 egen konsultverksamhet. Inom
ramen för den har han ägt företag, genomfört investeringar i tillverkande företag och
även ägt andra konsultföretag, där huvuduppgiften har varit att utveckla organisationer
och ledningsgrupper.
 
 

 ����� ,QWHUYMXUHVXOWDW
 
 )|UHWDJVlQJHOQV�NDUDNWlULVWLND
 Beta är i 50-årsåldern och har varit verksam inom många branscher. Han har även
arbetat som företagsledare i medelstora företag. Beta investerar för att det är roligt. Han
känner inte att han vill bidra till samhället då han anser att samhället är för stort för att
påverka. De flesta investeringsförslagen kommer från vänner och han investerar
vanligtvis i vänners företag, eller i alla fall i affärsbekantas verksamhet. Alla
investeringar har inte varit lyckade.
 
 .ULWHULHU�RFK�NUDY
 Beta har genomfört totalt fem investeringar och tre exit. Beta investerar inte i särskilda
branscher, men väljer bort vissa branscher. Idag skulle han till exempel inte investera i
sågverksbranschen, på grund av dess dåliga utsikter.
 
 De krav på sina investeringar som Beta har är att portföljföretaget ska ha en gångbar
affärsidé, att det ska finnas ett starkt ledarskap och en väl ordnad organisation. Beta får
många investeringsförslag varje år, ungefär 20 stycken, men gör högst en investering per
år. Det har varit varierande om Beta gått in som majoritets- eller minoritetsinvesterare.
 
 ([LWVWUDWHJL�RFK�IDNWRUHU�VRP�SnYHUNDU�GHQQD
 Det finns ingen uttalad strategi för exit, miljön är för turbulent i den här typen av
riskkapitalinvesteringar. En ungefärlig strategi har han dock, att göra exit inom max fem
år. Det är svårt att förutsäga exit, allt beror på hur företaget utvecklas.
 
 Beta anser att det är svårt att genomföra exit, särskilt då han investerar i tidiga
utvecklingsfaser och mindre företag. Han anser dock att det börjar bli bättre nu när det
kommit fler börslistor även för mindre företag. Däremot är det enligt Beta en enorm
brist på riskkapital i norra Sverige, vilket medför stora problem. Det finns inget
riskvilligt kapital, Norrlandsfonden och Almi finns, men de kräver liksom banken
säkerheter. Det finns gott om idéer, menar han, men inte tillräckligt med kapital. Det
krävs 5-10 procent för själva idén, prototypen. Det är där Almi går in, men när
prototypen är färdig krävs ett stort kapitaltillskott. Det handlar om ungefär 70-80
procent i startfasen. Det kapitalet krävs för att orka vidare, för marknadsföring och
dylikt. Här finns ingen som vill investera, det går oftast att få fram pengar, men då
handlar det om att flera företagsänglar går samman. Men det har sina nackdelar att vara
många som äger ett portföljföretag, anser Beta.
 
 Beta har varit engagerad i ett företag som var mycket internationellt gångbart och
idérikt. Försäljningen gick till en början trögt och investeringen var mycket riskfylld
men sedan gick en företagsängel från södra Sverige in och investerade 30 miljoner. Han
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hade inget krav på en snabb avkastning utan var mest road av idén. Sedan hoppades han
självklart kunna sälja portföljföretaget, men kunde tänka sig att vara kvar i företaget ett
par år. Det här hade aldrig varit möjligt i norra Sverige, anser Beta.
Personbeskattningssystemet har betydelse, att vi inte har tillåtits äga några pengar. Det
får Sveriges befolkning äta upp nu, det finns ingen i Norrland som har ett stort privat
kapital att investera eftersom ingen får tjäna pengar privat, anser Beta.
 
 )|U��RFK�QDFNGHODU�PHG�ROLND�H[LWDOWHUQDWLY
 Beta föredrar att göra exit genom att ledaren i företaget efter en period köper ut de
övriga investerarna. Den gången exit genomfördes på detta sätt, att verkställande
direktör gått in som minoritetsägare och Beta som majoritetsägare, gick planen att
verkställande direktör skulle köpa företaget att fullfölja. Det har inte varit några stora
vinster i samband med försäljningen i dessa fall, men däremot har det varit en god
avkastning under tiden.
 
 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ
 Beta har inte några bestämda avkastningskrav, han tänker inte så i sina investeringar
eftersom det redan är riskkapitalinvesteringar. Beta ser mer till företagets utveckling än
avkastningen i sig, självklart ska investeringen ge ett ekonomiskt resultat men att sitta
och räkna exakta  procentsatser tycker han inte är roligt. Den ungefärliga planen är att
göra exit inom fem år.
 
 3RUWI|OMI|UHWDJ
 Beta har genomfört en investering i ett tillverkande företag som var verksamt i
byggbranschen där produktens marknad var byggnads- och skogsbranschen.
Portföljföretaget hade en mycket god utveckling under cirka fem år. Det fanns en plan
för det här företaget och Beta hade tänkt driva det vidare. Han sålde av en del av
investeringen efter ungefär tre år för att frigöra kapital och förstärka företaget. Beta och
en kompanjon till honom var majoritetsägare i portföljföretaget. Beta var inblandad i
styrelsen och arbetade även med företagets finansiella frågor. Han fick betalt för
konsultarbete, det vill säga för arbetad tid. Utvecklingen gick snabbt för det här
portföljföretaget eftersom branschen genomgick en snabb mekanisering. Skogshuggarna
försvann och krisen i byggbranschen kom. Marknaden försvann för det här företaget då
det inriktade sig mer mot en manuell styrning och på grund av krisen gick
portföljföretaget till sist i konkurs. Den avkastning Beta fick i det här företaget var
endast försäljningen av den del av investeringen som gjordes efter ungefär tre år.
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 ��� 3UHVHQWDWLRQ�DY�I|UHWDJVlQJHO�*DPPD
 
 Gamma har varit egen konsult sedan 1970 och hjälpt företag i rådgivningsfrågor, han
arbetar även med marknadsföring och personlig ekonomi. I sin konsultverksamhet har
Gamma ungefär 40 företag som kunder, vilka Gamma även köper in tjänster till för att
få spjutspetskompetens i vissa frågor.
 
 

 ����� ,QWHUYMXUHVXOWDW
 
 )|UHWDJVlQJHOQV�NDUDNWlULVWLND
 Gamma är i 60-årsåldern och har arbetat i ledande position i mindre- och medelstora
företag. Han investerar för att han vill bidra till samhällsutvecklingen och hans
investeringar ger människor en chans att få arbete. Gamma får ungefär 20
investeringsförslag per år, investeringarna finner han via aktietour och även någon gång
genom privatpersoner. Av de investeringar han genomfört har inte alla varit lönsamma.
 
 .ULWHULHU�RFK�NUDY
 Gamma investerar inte i några särskilda branscher. Han anser det viktigare att se på de
personer som ska driva företaget, vilken kompetens de har och att de har en vilja att ta
sig igenom utvecklingsfasen. Gamma ser ofta på affärsidé och att ledaren har förmågan
att driva ett företag. Ofta är problemet att innovatörerna har goda idéer, men när de ska
genomföra dessa fastnar de och orkar inte igenom. Ledarens egen drivkraft och förmåga
att möta motstånd är viktiga delar, det är alltid jobbigt att komma in på en marknad, ”det
tar mycket mer tid än man tror”, menar Gamma.
 
 Gamma gör maximalt en investering per år. Totalt har han genomfört ungefär fem
investeringar. Han är som investerare känd på marknaden då han varit aktiv på
riskkapitalmarknaden sedan 1979 och erhåller därmed en hel del investeringsförslag.
Gamma genomför i de flesta fall minoritetsinvesteringar. Det har hänt att han gått in
som majoritetsinvesterare, men då är företagsängeln tvungen att engagera sig genom till
exempel löpande arbete. Det är smidigare att investera som minoritetsinvesterare, anser
Gamma.
 
 ([LWVWUDWHJL�RFK�IDNWRUHU�VRP�SnYHUNDU�GHQQD
 Det upprättas inte någon strategi för hur länge Gamma ska behålla sina investeringar. I
bland händer det att portföljföretaget inte vill fortsätta samarbetet med företagsängeln.
De har ett väldigt nära samarbete och Gamma anser att han inte ska vara den som
förhindrar en utveckling av företaget. Då portföljföretaget är i behov av mer kapital till
exempel och om Gamma anser att han inte kan tillföra mer, tar han ut delar av sitt
satsade kapital och gör exit ur företaget. Då kan det komma in en ny aktör med nytt
kapital, investeringen blir säkrare efter ett tag och då finns det andra aktörer som vill
investera.
 
 Gamma har genomfört två exit. Dessa berodde på att portföljföretaget ville växa vidare
och var därmed i behov av mer kapital. Han ansåg sig inte ha tillräckligt med kapital för
att vara med i utvecklingen och sökte sig i stället till nya investeringar. Han anser att det
är i startfasen som portföljföretaget har störst kapitalbehov och att det är ett stort
problem för de flesta företag.
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 Det är svårt att lämna ett portföljföretag när det går dåligt, säger Gamma. En brist är då
att om företagsängeln satsar kapital i ett nystartat företag och företaget går i konkurs och
en revisor kan intyga det. I dessa fall anser Gamma att det borde finnas en möjlighet att
få tillbaka pengarna, i alla fall en del av kapitalet. Om det skulle finnas möjlighet att dra
av sin riskkapitalsatsning, till exempel i deklarationen, skulle det gå att uppbringa mer
kapital att satsa i riskkapitalinvesteringar, anser han. Innan en uppfinning nått fram till
en marknad har den kostat 70 procent i distribution och marknadsföringskostnader. 30
procent är hårdvara, vilket är det som bankerna lånar ut på och som kan användas som
säkerhet. De resterande 70 procent är abstrakt att det ej går att ställa som säkerhet och
det är där kapitalet behövs.
 
 )|U�RFK�QDFNGHODU�PHG�ROLND�H[LWDOWHUQDWLY
 Gamma anser inte att han föredrar någon särskild exit, att det inte har någon betydelse.
Han menar, att bara det finns någon som vill driva företaget vidare genomför han exit.
Om företaget vill bli av med honom kan Gamma tänka sig att ta betalt i aktier. Vid exit
tror företagsängeln ofta att det är en fördel om han kan försöka ha kvar portföljföretagets
verksamhet i Norrland, men det ser Gamma som trångsynt. Vid en börsnotering förloras
kontrollen över företaget och hur det utvecklas, men att få företaget att stanna i Norrland
är ett sätt att förhindra en utveckling.
 
 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ
 Gamma har ett avkastningskrav på ungefär 8-9 procent. Han har ingen plan för hur
länge han ska stanna i sina investeringar.
 
 ([HPSHO
 Gamma investerade i en bransch där det utformades en sjukvårdsprodukt. Det var en
god idé om hur till exempel liggsår skulle kunna lindras för patienten. Det var ingen
som trodde på idén till en början men Gamma beslöt att investera en del kapital. Han
behöll sin investering i portföljföretaget ungefär fem år och det var alltid en brist på
kapital. Efter fem år fick han ett erbjudande från en industriell köpare och företaget
flyttade verksamheten till södra Sverige. I uppköparens affärsidé låg portföljföretagets
verksamhet rätt, även uppfinnaren blev utköpt i det här fallet. Den största anledningen
till att Gamma genomförde exit var att portföljföretaget var i behov av mer kapital och
han var inte beredd att investera mer. Huvudsyftet var inte att driva verksamheten utan
att starta upp den. Efter de här fem åren hade en tidpunkt uppnåtts då marknaden
accepterade den här affärsidén. Investeringen gav en avkastning på ungefär 22 procent.
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 � $1$/<6
 
 De resultat som framkommit i den empiriska undersökningen kommer här att jämföras
med den teoretiska referensram som redovisats. Teoriavsnittets struktur kommer att
följas och valda delar ur teorin kommer att redovisas för att underlätta för läsaren att
följa uppsatsens resonemang. Först analyseras teorin för företagsänglar och sedan
jämförs den med den empiriska undersökningen. I anslutning till varje avsnitt utom 5.1
jämförs företagsänglar och riskkapitalbolag. Kapitlet avslutas med en analysmodell som
visar undersökningens resultat.
 
 

 ��� )|UHWDJVlQJHOQV�NDUDNWlULVWLND
 
 Lumme och Mason (1996) har karaktäriserat företagsänglar och delat in dem i två
grupper, framgångsrika och misslyckade. De tre företagsänglarna är 50-60 år, har
ungefär lika utbildningsnivå och de har alla en entreprenörsbakgrund. Dessa
karaktäristika stämmer överens med teorin. De exit som Alfa genomfört har alla varit
lönsamma. Han har arbetat i toppledningsposition i stora företag. Att investera ser han
som ett nöje. Alfa får ungefär 25 investeringsförslag per år, dessa finner han genom
stora finansiärer eller banker. Betas investeringar har inte alla varit lönsamma. Han har
arbetat i toppledningsposition i medelstora företag. Att investera ser han som ett nöje
och han känner inte att han vill bidra till samhället. Han får 20 investeringsförslag per år
och dessa finner han genom vänner och affärsbekanta. Gammas investeringar har inte
heller alla varit lönsamma. Han har arbetat i toppledningsposition i mindre och
medelstora företag. Han investerar för att han vill bidra till samhällsutvecklingen.
Gamma får ungefär 20 investeringsförslag per år och dessa finner han via aktietour och
även någon gång genom privatpersoner.
 
 Det som inte stämmer med teorin är att Alfa finner sina investeringsförslag genom stora
finansiärer eller banker. Detta har inte i teorin identifierats som någon
informationskälla.
 
 

 ��� ,QYHVWHULQJVEHVOXW�RFK�H[LWVWUDWHJL
 
 Företagsänglar följer en investeringsprocess när de investerar. (Cin, 1991; Bygrave &
Timmons, 1992) När företagsänglar investerar befinner sig portföljföretaget i en tidig
utvecklingsfas (Haar et al, 1988; Wetzel, 1983), vilket även stämmer med den empiriska
undersökningen. Däremot har branschen ingen större betydelse vid investeringen, ingen
av de undersökta företagsänglarna investerar i några särskilda branscher. En
företagsängel sade dock att han valde bort vissa branscher på grund av deras dåliga
framtidsutsikter idag.
 
 Stark ledarförmåga är en viktig faktor vid valet av investeringsobjekt. (Bygrave et al,
1994) Alla änglarna anser att det är viktigt att det finns en stark person, ett starkt
ledarskap. Två av änglarna ser även affärsidén som en viktig faktor. Alfa ansåg att det
viktigaste för honom är att det ska finnas en potential för företagets utveckling och att
det ska finnas en möjlighet att etablera en större marknad för portföljföretaget.
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 Enligt Wetzel (1986) är det viktigt att reglera exit i investeringsavtalet. Dock har inte
företagsänglar, enligt Lumme och Mason (1996) bestämt någon klar exitstrategi vid
investeringstidpunkten. Alfa är medveten om att han bör planera för exit redan vid
investeringstillfället, men verkligheten förändrar förutsättningarna vilket gör att det ändå
inte blir den exit han tänkt sig, även om det finns en plan. Beta har ingen strategi för
exit, miljön är för turbulent för det, anser han. Han har en ungefärlig tidsplan för när exit
ska genomföras, men inte hur den ska ske. Inte heller Gamma har någon strategi för exit
utan är nöjd om någon vill ta över investeringen efter honom.
 
 Många företagsänglar vet inte när och hur exit ska genomföras vilket kan bero på
svårigheten att genomföra exit. (Landström, 1993) Alla undersökta företagsänglar anser
att det är svårt idag. Det visar sig i att det är många företagsänglar som tvekar att göra en
investering då det är svårt att få tillbaka investerat kapital och genomföra en exit.
 
 Teorierna om investeringsbeslutet, investeringsfas och svårigheten att genomföra exit
stämmer överens med empirin. Vid investeringstillfället finns däremot ingen exitstrategi
för företagsänglar.
 
 Både företagsänglar och riskkapitalbolag följer en riskkapitalprocess när de investerar.
Riskkapitalbolag har dock en mer exakt strategi och vill ha flera olika exitalternativ när
de investerar, detta är inte lika viktigt för företagsänglar som inte planerar sin exit
noggrant, de menar att omvärlden är för turbulent för det. I övrigt arbetar de på ungefär
samma sätt under investeringens gång och de deltar aktivt i sina portföljföretag. Det som
skiljer dem är att företagsänglar anser att ledningsförmågan är den viktigaste faktorn när
de investerar, detta anser inte riskkapitalbolag vara lika viktigt, de ser mer på affärsidé.
Företagsänglar anser det svårt att genomföra exit, vilket inte riskkapitalbolag upplever
på samma sätt. Företagsänglar och riskkapitalbolag investerar i olika faser.
Företagsänglar investerar i tidiga utvecklingsfaser, medan riskkapitalbolag investerar i
senare faser.
 
 

 ��� ([LWDOWHUQDWLY
 

 %|UVQRWHULQJ�ger en god avkastning men är svår att genomföra för företagsänglar då de
ofta gör mindre investeringar. (Lumme & Mason, 1996) Börsnotering är ett bra
alternativ om det går att genomföra när portföljföretaget är i stort kapitalbehov och
företagsänglar inte räcker till, anser Alfa. Det är en fördel att den ursprungliga ägaren
kan lösas ut, men samtidigt kan detta skapa misstänksamhet och spekulationer om
varför denne vill lämna företaget. Alfa rekommenderar dock inte att unga företag
börsintroduceras för snabbt, utan anser att det ska ske i flera steg. Det är komplicerat
med börsnotering, på grund av informationskrav. Alfa anser att börsnotering är det enda
exitalternativet som kan planeras vid investeringstillfället. Börsnotering är det mest
lönsamma alternativet om börsklimatet är gynnsamt. Beta och Gamma har ingen
erfarenhet av börsnotering, men de har ändå åsikter om alternativet. Beta anser att det är
positivt att det nu finns fler möjligheter att börsnotera företag i och med att det
uppkommit fler börslistor. Gamma anser att vid en börsnotering förloras kontrollen över
portföljföretaget och dess utveckling. Dock tycker han inte att företagsängeln ska låta bli
att börsnotera och därmed förhindra en positiv utveckling för portföljföretaget.
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 Teorierna om börsnotering stämmer med empirin. Det har dock påträffats två fördelar
och en nackdel som inte fanns i några teorier. Nackdelen är att företagsängeln förlorar
kontrollen över portföljföretaget. Fördelarna är att börsnotering går att planera vid
investeringstillfället och att det blivit lättare att börsnotera portföljföretaget.
 Börsnotering är ett vanligare exitalternativ för riskkapitalbolag än för företagsänglar.
Det är svårare för en företagsängel att genomföra en exit via börsnotering, men både
företagsänglar och riskkapitalbolag anser att det är positivt att det kommit nya börslistor.
De anser också båda att börsnotering ger den bästa avkastningen vid ett gynnsamt
börsklimat. Både företagsänglar och riskkapitalbolag ser nackdelar med de krav som
finns för en börsnotering. Däremot ser riskkapitalbolag även fördelar med dessa.
Företagsänglar är rädd att förlora kontrollen över portföljföretaget och dess utveckling,
vilket inte riskkapitalbolaget är.
 

 ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ�är det vanligaste exitalternativet för företagsänglar. Alternativet
har två klara fördelar jämfört med börsnotering, det innebär ett fast pris och alla andelar
kan säljas vid ett tillfälle. (Lumme & Mason, 1996) I tre av fyra undersökta
portföljföretag har en industriell försäljning genomförts. Alfa ser industriell försäljning
som det bästa alternativet för både företagsängeln och portföljföretaget då det kan vara
ett företag som ser synergier vilket kan innebära ett lyft för portföljföretaget. Industriell
försäljning är enklare än börsnotering då företagsängeln ofta kontaktas av intressenten
och företagsängeln inte behöver ta ansvar för att uppfylla alla krav som en börsnotering
ställer. Industriell försäljning innebär även ett fast pris. Teorierna stämmer överens med
empirin förutom att det i teorin inte fanns något om att industriell försäljning är enklare
än börsnotering.
 
 Både företagsänglar och riskkapitalbolag ser industriell försäljning som ett väldigt bra
exitalternativ. De ser samma fördelar med alternativet, riskkapitalbolag ser dock även en
nackdel. De anser att det är en nackdel att de vid investeringstillfället inte vet om det
finns någon intresserad industriell köpare. Företagsängeln har oftast förhoppningen att
kunna genomföra en industriell försäljning, ofta är detta ett reservalternativ för ett
riskkapitalbolag som i första hand planerar en börsnotering.
 
 )|UVlOMQLQJ� WLOO� DQGUD� DNWLHlJDUH� är enligt Coveney & Moore, 1998 ett ovanligt
exitalternativ. Beta föredrar att genomföra exit genom försäljning till andra aktieägare.
Alfa säger att det i mindre företag kan vara det enda möjliga alternativet. Ibland kommer
inte företagsängeln och den ursprungliga ägaren överens och Alfa anser att om den
ursprungliga ägaren engagerat en företagsängel bör han vara beredd att kliva åt sidan då
portföljföretaget kommit in i en ny fas. Alfa har genomfört exit genom detta alternativ,
men såg det som ett misslyckande då han inte fick tillbaka investerat kapital. Teorin och
empirin stämmer delvis inte överens då teorin säger att detta alternativ endast sker då
företagsängeln inte har något annat val. Beta föredrog att göra exit genom detta
alternativ medan Alfa såg det som ett misslyckande. Dessutom påpekade Alfa att det
ibland kan hända att den ursprungliga ägaren har tappat intresset för företaget och inte
vill köpa tillbaka det.
 
 Riskkapitalbolag och två av tre företagsänglar ser försäljning till andra aktieägare som
ett misslyckande. Försäljning till andra aktieägare har skett då investeraren upplevt
samarbetsproblem med portföljföretaget. Riskkapitalbolag påpekar att de inte investerar
i portföljföretag som kräver detta som alternativ, vilket beror på den låga avkastningen.
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 $QGHODUQD�KDU� LQJHW�YlUGH�är ett exitalternativ som ingen företagsängel tror ska ske.
(Lumme & Mason, 1998) I ett av portföljföretagen har detta alternativ genomförts. Det
berodde på att verksamheten inte följde med i branschutvecklingen samt en kris i
byggbranschen. Detta är ett alternativ som varken företagsänglar eller riskkapitalbolag
tror ska ske.
 
 

 ��� )DNWRUHU�VRP�SnYHUNDU�H[LWEHVOXWHW
 
 ����� (NRQRPLVND��LQVWLWXWLRQHOOD�RFK�SV\NRORJLVND�IDNWRUHU
 
 I de exempel som Alfa berättat om berodde exit i båda fallen på att företaget varit i ett
VWRUW� NDSLWDOEHKRY� men samtidigt berodde det även på WLOOIlOOLJKHWHU� att han fått
förfrågan att sälja sin andel till en industriell köpare. Det som även påverkade var att
företagsänglarna LQWH�NXQGH� WLOOI|UD�PHU, de hade inte tillräcklig kunskap. För Gamma
har NDSLWDOEHKRYHW och att den PHUYlUGHVNDSDQGH� SURFHVVHQ� DYPDWWDWV också varit
framstående faktorer för att genomföra exit. Dessutom har det ibland hänt att
portföljföretaget haft� VDPDUEHWVSUREOHP med Gamma, vilket resulterat i att exit
genomförts. Beta har genomfört en exit som berodde på \WWUH� RPVWlQGLJKHWHU då det
uppkom en NULV� i den bransch som portföljföretaget befann sig i. När exit sker beror
även på konjunkturen, anser Alfa. Vid en K|JNRQMXQNWXU är priserna högre och det gäller
att sälja vid rätt tidpunkt. Alfa säljer gärna portföljföretaget till en industriell köpare
som ser synergier. Synergierna ger ett lyft för portföljföretaget och det blir därmed mer
DWWUDNWLYW�I|U�H[WHUQD�LQWUHVVHQWHU.
 
 Företagsänglarna som undersökts har oftast inte många portföljföretag och ser därmed
inte ett behov att sprida sina risker. Det empirin visar stämmer väl överens med teorin
om ekonomiska faktorer. (Isaksson, 1997) Det har dock inte påträffats några fall där exit
berott på institutionella- eller psykologiska faktorer. (ibid)
 
 Även andra faktorer som påverkar exitbeslutet, \WWUH�RPVWlQGLJKHWHU och WLOOIlOOLJKHWHU,
har identifierats. Både för företagsänglar och riskkapitalbolag är de ekonomiska
faktorerna mest framstående. De flesta exit genomförs då den mervärdeskapande
processen har avmattats. Kapitalbehovet var en faktor som var tydligare hos
företagsänglarna. Företagsänglarna påpekar också att yttre omständigheter påverkar
exitbeslutet mer än hos riskkapitalbolag. Dessutom identifierades samarbetsproblem
både hos företagsänglar och riskkapitalbolag.
 
 

 ����� 7LG�RFK�DYNDVWQLQJ
 
 Företagsänglar har ett avkastningskrav på 15 procent per år. (Landström, 1993) Alfa har
ett krav på 25-30 procent. Gamma däremot har ett krav på endast 8-9 procent. Beta har
inga bestämda avkastningskrav, han anser att företagets utveckling är viktigare än
avkastningen. Här stämmer inte teorin överens med den empiriska undersökningen.
Lumme och Mason (1996)  menar att företagsängelns genererade avkastning är 20
procent (Lumme & Mason, 1996) Gamma fick i ett portföljföretag ungefär 22 procent,
vilket är ganska vanligt. Alfa fick i ett av portföljföretagen 28 procents avkastning och
50 procent i ett annat företag. Beta ville inte avslöja vilken avkastning han erhållit.
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Teorin stämmer överens med empirin, utom i ett fall där avkastningen var hela 50
procent.
 
 Företagsänglar stannar i sina investeringar i tre till tio år. (Coveney & Moore 1998;
Harrison & Mason, 1992; Landström, 1993) Alfa planerar att stanna i sina investeringar
i ungefär fem år, det vanliga är att en företagsängel har en strategi på tre till fem år, men
han anser det svårt att säga exakt. Beta säger ungefär detsamma, att han vill göra exit
inom max fem år men att det inte finns någon särskild strategi för detta. Gamma har
inget snitt på hur länge han stannar i sina investeringar. Företagsänglar stannar längre i
sina investeringar än riskkapitalbolag. De kan ha en tidshorisont ända upp till tio år,
medan riskkapitalbolag sällan stannar längre än sju år. Företagsänglar har något lägre
avkastningskrav än riskkapitalbolag. De genererar dock ungefär samma avkastning.
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 ��� $QDO\VPRGHOO
 
 Nedan följer en sammanfattning av den empiriska undersökningens resultat gällande
företagsänglar samt teori om riskkapitalbolag för att åskådliggöra de skillnader som
finns mellan företagsänglar och riskkapitalbolag. De främsta skillnaderna som
konstaterats i denna undersökning är understrukna.
 

  )|UHWDJVlQJODU  5LVNNDSLWDOERODJ
 ([LWVWUDWHJL  • Företagsängelns karaktäristika

 • Följer den allmänna
riskkapitalprocessen

 • Ingen klar exitstrategi, många
varken vet eller har bestämt när och
hur exit ska genomföras

 • Portföljföretagets ledningsförmåga
viktig vid investering

 • Aktiv styrelsemedlem
 • Investerar i tidiga utvecklingsfaser
 

 • Följer den allmänna
riskkapitalprocessen

 • Exitstrategi finns, viktigt med
alternativ

 • Affärsidé viktig vid investering
 • Aktiv styrelsemedlem
 • Investerar i senare utvecklingsfaser

 ([LWDOWHUQDWLY  • %|UVQRWHULQJ
Svår på grund av höga krav, ger god
avkastning men fluktuerar med
marknaden, försäljning av alla
aktier skapar misstänksamhet,
ängeln förlorar kontrollen vid
försäljning, går att planera vid
investeringstillfället, nu lättare att
börsnotera

 • ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ
Vanligast, enklare än börsnotering

 • )|UVlOMQLQJ�WLOO�DQGUD�DNWLHlJDUH
Sker sällan, ses både som
misslyckande och bästa alternativ

 • $QGHODUQD�KDU�LQJHW�YlUGH
Litet antal tror att detta sker,
misslyckande

 

 • %|UVQRWHULQJ
Vanligast, ger god avkastning men
fluktuerar med marknaden, ser
fördelar med höga krav

 • ,QGXVWULHOO�I|UVlOMQLQJ
Vanlig, priset fast, ofta högt, svårt
att vid investeringstillfället
identifiera en köpare

 • )|UVlOMQLQJ�WLOO�DQGUD�DNWLHlJDUH
Sker sällan, ses som ett
misslyckande, investerar ej om detta
alternativ krävs

 • $QGHODUQD�KDU�LQJHW�YlUGH
Misslyckande

 ([LWIDNWRUHU  • Främst ekonomiska faktorer
påverkar exitbeslutet

 • Yttre omständigheter, tillfälligheter
och samarbetsproblem påverkar
exitbeslutet

 • Tidshorisont tre till tio år
 • Avkastningskrav 8-30 procent
 • Genererad avkastning 22-28

procent
 

 • Ekonomiska-, psykologiska-,
institutionella faktorer påverkar.
Främst ekonomiska faktorer
påverkar exitbeslutet

 • Samarbetsproblem påverkar
exitbeslutet

 • Tidshorisont tre till sju år
 • Avkastningskrav 25-40 procent
 • Genererad avkastning 10-30

procent
 )LJXU����$QDO\VPRGHOO

 .lOOD��(JHQ
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 � 6/876$76(5
 
 I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, vilka ska ge svar på uppsatsens syfte.
Med den här uppsatsens kvalitativa tillvägagångssätt och med tanke på de få
företagsänglar som undersökts, dras inga generella slutsatser.
 
Huvudsyftet var att:
 - jämföra skillnader i exit mellan företagsänglar och riskkapitalbolag
 
 För att uppnå huvudsyftet hade vi även tre delsyften, att beskriva:
 -  hur företagsänglar bestämmer sin exitstrategi
 - hur företagsänglar upplever de olika exitalternativens för- och nackdelar
- vilka faktorer som påverkar företagsänglars exitbeslut
 
 Vi tror inte att det går att klassificera någon företagsängel som enbart framgångsrik eller
misslyckad. Det är många kriterier som ska uppfyllas och vi tror därför inte att någon
företagsängel är det ena eller det andra, utan en blandning av framgångsrik och
misslyckad. Vi har dragit slutsatsen att två av de tre undersökta företagsänglarna är mer
misslyckade än framgångsrika. Denna indelning har vi gjort utifrån antalet kännetecken
som stämde överens med respektive karaktär. Dock ska det enligt teorin skilja sig i antal
investeringsförslag per år mellan framgångsrika och misslyckade företagsänglar men
den empiriska undersökningen visade att alla företagsänglar fick lika många
investeringsförslag. Detta tror vi beror på att de undersökta företagsänglarnas kontaktnät
är lika stora och består av samma personer eftersom de agerar på en liten ort. Teorin har
inte identifierat stora finansiärer och banker som informationskällor vid investeringar.
Vi drar dock slutsatsen att dessa är en vanlig informationskälla för företagsänglar. De
som är i behov av kapital till en investering i en tidig utvecklingsfas vänder sig ofta till
banker, men banker vill inte göra riskkapitalinvesteringar i tidiga faser och
vidarebefordrar därför sådana ansökningar till företagsänglar.
 
 ([LWVWUDWHJL
 De kriterier som är viktiga för att genomföra en investering skiljer sig mellan
företagsänglar och riskkapitalbolag. Ledningsförmågan är mindre viktig för
riskkapitalbolag vilket vi tror beror på att riskkapitalbolag har lättare att byta ut en dålig
ledning. Företagsänglar investerar i mindre portföljföretag än riskkapitalbolag och
mindre företag är mer beroende av sin ursprungliga ägare/ledning. I mindre företag
likställs ledningen ofta med företaget och är därför svåra att ersätta.
 
 Det är även skillnader i exitstrategin hos företagsänglar och riskkapitalbolag.
Företagsänglar har ingen klar exitstrategi och många varken vet eller har bestämt när
och hur exit ska genomföras. Det här kan bero på att det är svårare för en företagsängel
att genomföra exit. Alfa ansåg att svårigheten kunde förklara varför många
företagsänglar tvekar att göra en investering då det är svårt att få tillbaka investerat
kapital, genomföra en exit. Utifrån analysens resultat anser vi att detta stämmer, då
investerare skulle kunna vara säkrare på att de skulle få avkastning på sitt kapital skulle
fler investeringar göras. Det kan även bero på att företagsänglar och riskkapitalbolag
investerar i olika faser, änglar investerar i tidiga utvecklingsfaser medan bolagen
investerar i senare utvecklingsfaser. Vi tror att det är svårare för företagsänglar att se en
exit när företaget inte är väl utvecklat, i ett tidigt skede, det är då svårt att se om
företaget överhuvudtaget kommer att överleva. Det skiljer sig från riskkapitalbolag som
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investerar i mer mogna företag och där det oftast finns exitmöjligheter, frågan är bara
hur lönsamma de olika alternativen är. Skillnaden i exitstrategin tror vi även beror på att
riskkapitalbolag driver en affärsrörelse och inte har samma motiv till sina investeringar.
Riskkapitalbolag har även mer investerat kapital, vilket kan göra att de försöker försäkra
sig om att få tillbaka investerat kapital.
 
 Vi anser att företagsänglar inte bör förbise exitstrategin vid investeringstillfället. De bör
åtminstone försöka se vilka exitalternativ som finns och analysera dessa samt om
möjligt utveckla en strategi för hur alternativet ska uppnås. Vi anser att företagsänglarna
i denna undersökning inte ser vikten av att arbeta mot ett mål och inser inte att det är
lättare att genomföra en exit om det under investeringens gång finns en målsättning.
 
 ([LWDOWHUQDWLY
 Börsnotering är ett exitalternativ som kan vara svårt att genomföra för en företagsängel
på grund av de höga kraven på börsen. Det har dock blivit enklare på senare tid då fler
börslistor introducerats. För riskkapitalbolag är detta alternativ vanligast då de har
lättare att uppfylla kraven för en börsnotering. De investerar i portföljföretag som är
äldre, har historia och ett bättre uppbyggt informationssystem. Riskkapitalbolag ser en
fördel med de krav som ställs på portföljföretaget, då de för att uppnå kraven tvingas
förbättra sin verksamhet. De krav på förbättringar som krävs av portföljföretaget vid en
börsnotering innebär för företagsängeln mycket arbete och höga kostnader. Ytterligare
ett skäl till att börsnotering undviks är att företagsängeln förlorar kontrollen över
portföljföretaget. När en företagsängel genomför en börsnotering kan misstänksamhet
skapas på marknaden. Denna nackdel kan inte identifieras hos riskkapitalbolag och den
slutsats som kan dras av detta är att börsnotering lättare kan genomföras av
riskkapitalbolag. Att det är lättare för riskkapitalbolag kan även ha sin grund i
portföljföretagets storlek och ålder.
 
 Industriell försäljning är det vanligaste exitalternativet för företagsänglar, då det är
lättare än börsnotering. Riskkapitalbolag anser att det är en nackdel att det vid
investeringstillfället är svårt att identifiera en köpare. Detta har inte påträffats hos
företagsänglarna men vi ser ingen anledning till varför det skulle skilja sig. Däremot tror
vi att det kan vara svårare för företagsänglar att hitta en intresserad industriell köpare då
de investerar i mindre, nya företag som inte ännu är okända på marknaden.
 
 Försäljning till andra aktieägare sker sällan eftersom det ses som ett misslyckande då
avkastningen inte är god. En av de undersökta företagsänglarna föredrog dock detta
alternativ som han med god avkastning genomfört vid ett tillfälle. Vi tror dock inte att
det går att generalisera utifrån detta exempel. Han har genomfört få exit och däribland
en exit genom detta alternativ. Vi antar att detta är en engångsföreteelse då
företagsängeln har liten erfarenhet och därför drar förhastade slutsatser.
 
 Vad gäller försäljning till andra aktieägare har företagsänglar och riskkapitalbolag
samma åsikter, dock  avstår riskkapitalbolag att investera om portföljföretaget kräver
detta. Slutsatsen som kan dras av detta är att skillnaden beror på att företagsänglar har
en mindre möjlighet än riskkapitalbolag att bortse från detta alternativ, då de oftast
investerar i mindre företag där andra aktieägare ofta är de enda som är intresserade av
att köpa ut företagsängeln. Både företagsänglar och riskkapitalbolag ser alternativet
andelarna har inget värde som ett misslyckande. Vi drar dock slutsatsen att detta
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alternativ är vanligare hos företagsänglar eftersom de investerar i tidiga utvecklingsfaser
då portföljföretagets framtid är osäker.
 
 
 )DNWRUHU�VRP�SnYHUNDU�H[LWEHVOXWHW
 Främst ekonomiska faktorer, det ökade kapitalbehovet och att företagsängeln inte kunde
tillföra mer till portföljföretaget, påverkar företagsängelns exitbeslut. Detta tror vi beror
på företagsängelns begränsade resurser. Även hos riskkapitalbolag är det den
mervärdeskapande processens avmattning som bidrar till att exit genomförs. Några
institutionella- och psykologiska faktorer har inte hittats i undersökningen om
företagsänglar, vilket kan ha sin grund i att företagsänglar inte påverkas av dessa
faktorer i samma utsträckning som riskkapitalbolag. De har ingen möjlighet att
bestämma och begränsa exitalternativen utifrån vad som är trendigt eller prestigefyllt då
de generellt har svårt att finna lämpliga exitalternativ. Utifrån analysens resultat
påverkar även samarbetsproblemen exit hos både företagsänglar och riskkapitalbolag
vilket vi tror kan ha sin grund i att det är svårt att fortsätta ett samarbete där parterna inte
kommer överens och att den ursprungliga ägaren vill ha kvar lika mycket kontroll som
han hade innan finansiären investerade kapital i företaget. Att behålla all kontroll är inte
möjligt då en finansiär inte investerar om han inte får inflytande i portföljföretaget.
Något som skiljer sig mellan företagsänglar och riskkapitalbolag är att företagsänglar
anser att yttre omständigheter och tillfälligheter påverkar exitbeslutet. Vi drar slutsatsen
att företagsänglar till stor del genomför exit på grund av tillfälligheter, det vill säga att
de inte letar aktivt efter exitalternativ utan hoppas att det rätta tillfället dyker upp och att
de får ett bra erbjudande. Riskkapitalbolag däremot vill ha kontroll över situationen
vilket är en bidragande orsak till skillnaden beträffande exitstrategin. En annan orsak
tror vi kan vara att riskkapitalbolag har aktieägare som i sin tur har krav på
verksamheten vilket företagsängeln som privatperson inte har.
 
 När det gäller tiden en företagsängel stannar i ett portföljföretag, har den empiriska
undersökningen bekräftat tidigare teorier. Det innebär att företagsänglarna i denna
undersökning inte avviker från andra företagsänglar. Avkastningskravet som
företagsänglarna i den empiriska undersökningen har är högt, vilket vi tror beror på att
de är väldigt optimistiska och inte realistiska i sin bedömning. Den avkastningen som
erhålls är dock nära teorin, utom en företagsängel som erhållit hela 50 procents
avkastning.
 
 Riskkapitalbolag har en kortare investeringsperiod, vilket vi tror beror på att de ofta har
en exitstrategi och följer en tidsplan och har därmed anpassat det högre
avkastningskravet efter hur länge de tänkt stanna i investeringen. Avkastningskravet
som ställs vid investeringstillfället är högre för riskkapitalbolag än företagsänglar, men
den genererade avkastningen är ungefär densamma. Man kan tycka att det borde finnas
skillnader även i den genererade avkastningen. En bidragande orsak till skillnaderna
mellan teori och empiri är att risken som är involverad i att investera i ett företag
påverkas av vilken utvecklingsfas portföljföretaget befinner sig i. Detta innebär att i en
senare utvecklingsfas är risken att investera lägre vilket gör att även räntan sjunker.
Riskkapitalbolag investerar i senare utvecklingsfaser, vilket innebär att risken är lägre
för dem än för en företagsängel.
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 ��� 6DPPDQIDWWDQGH�VOXWVDWVHU
 
 Sammanfattningsvis är de största skillnaderna mellan företagsänglar och
riskkapitalbolag att företagsänglar inte har någon klar exitstrategi, de handlar mer
intuitivt, investerar i tidiga utvecklingsfaser och har inte samma motiv som
riskkapitalbolag när de investerar. För riskkapitalbolag är börsnotering det vanligaste
exitalternativet, på grund av den goda avkastningen medan företagsängeln ofta tvekar på
grund av de höga kraven. Företagsänglar däremot föredrar industriell försäljning, där
priset är fast och ofta högt. De ekonomiska faktorerna är de som främst påverkar
exitbeslutet hos både företagsänglar och riskkapitalbolag. Även samarbetsproblem med
portföljföretaget påverkar de båda investerarna. Skillnaden är att företagsänglar även
anser att yttre omständigheter och tillfälligheter påverkar exitbeslutet. Detta beror på att
de litar mer på det rätta tillfället och att ett bra erbjudande dyker upp. Företagsänglar har
en längre investeringsperiod än riskkapitalbolag, ett lägre avkastningskrav men ungefär
lika stor genererad avkastning som riskkapitalbolag.
 
 

 ��� )UDPWLGD�UHNRPPHQGDWLRQHU
 
 Under uppsatsens gång har vi stött på många intressanta ämnesområden. Det har bland
företagsänglarna uttryckts ett intresse av att upprätta en ”databas” för att sammanföra
bra företag och projekt som söker finansiering med privatinvesterare. Idag finns det en
marknad för änglar men den är mycket begränsad. Vi rekommenderar en fortsatt studie
angående företagsänglars mötesplats, hur de hittar varandra och hur en databas skulle
utformas. Det är dock viktigt att se till att dessa ”databaser” är utsatta för
kvalitetsgranskning. Det får inte bli fråga om en passiv vidarespridning av
projektförslag. Det är viktigt med sekretess i ett sådant system och de som sköter det bör
vara oberoende i förhållande till andra inblandade parter. Frågan om hur denna
förmedling bör finansieras har tagits upp. Någon menar att en abonnemangsavgift är
rimlig, medan andra föreslagit att betalning endast är nödvändig när extra analysinsatser
eller andra tjänster begärs. Det kan vara väl värt att satsa på någon förmedlingsfunktion
eller kontaktcentrum för att sammanföra investerare och företagare. Ett sådant system
bör dock i första hand skötas av banker, utvecklingsfond eller privata företag enligt
revisorerna.
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 Bilaga 1: Bekräftelsebrev
 

 Datum
 
 
 
 Respondentens namn
 Respondentens adress
 

 
 
 
 Härmed bekräftas vår överenskommelse om att besöka Er för en intervju.
 
 Vi, Helena Nilsson och Carina Näslund, studerar fjärde året på ekonomlinjen vid Luleå
tekniska universitet. I vår D-uppsats har vi valt att studera företagsänglar och deras
planering och attityder för realisering av sina investeringar. För att genomföra detta
skulle vi vilja ställa frågor kring de investeringar Ni genomfört.
 
 Vi bifogar en intervjuguide med ett antal frågor för att ge möjlighet till förberedelser.
Denna intervjuguide är dock väldigt översiktlig. Vår avsikt är att spela in intervjun på
band för att undvika missförstånd eller misstolkningar och vi hoppas att detta inte ska
möta några hinder från Er sida. Ni kommer dessutom att få möjlighet att kommentera
materialet innan det trycks.
 
 Avslutningsvis vill vi på förhand tacka för den positiva attityd som visats oss till att
delta i vår studie.
 
 
 Med vänlig hälsning
 
 
 
 
 Helena Nilsson Carina Näslund
 
 
 
 Bilaga
 Intervjuguide
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Bilaga 2: Intervjuguide
 
 

 $OOPlQW�RP�(U�VRP�LQYHVWHUDUH�
 

• Vilken är Din bakgrund? Ålder, utbildning, nuvarande position och dylikt
• Varför investerar Du?
• Hur många investeringsförslag får Du per år?
• Varifrån kommer förslagen?
• Hur många investeringar och exit har Du genomfört?
• Investerar Du i några särskilda branscher?
• Vilka krav och kriterier har Du på Dina investeringar?
• Hur länge har Du för avsikt att stanna i portföljföretaget?
• Finns vid investeringstillfället någon plan för hur exit ska genomföras?
• Vad beror exit på?
• Anser Du att det är svårt att genomföra exit?
• Vilka exitalternativ föredrar Du?
• Ser Du några för- och nackdelar med olika exitalternativ?
• Vilket avkastningskrav har Du?
• Hur lång investeringstid har Du?
 

• Kan Du berätta om ett portföljföretag Du gått ur?
 

 $QJnHQGH�GHWWD�SRUWI|OMI|UHWDJ�
• Vilken bransch agerade det i?
• Hur lång var investeringstiden i företaget?
• Hur och när bestämdes exit?
• Vilka faktorer berodde exit på?
• Vilken avkastning fick Du?

Detta är de övergripande frågor vi kommer att ta upp på intervjun. Andra frågor kommer
naturligtvis att komma upp under intervjun.

Om Du har frågor, tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-mail. Vi nås säkrast via
e-mail.
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