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analys för att undersöka homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer 

Sammandrag: Människor tenderar att föredra och förstå bättre personer som är lika 

dem själva. Detta gör att det är möjligt att affärsänglar investerar hellre i 

entreprenörer lika dem själva, än entreprenörer som är olika än de.  Fenomenet kallas 

för homosocialitet (eng. homophily). Homosocialitet har tidigare studerats t.ex. mellan 

Venture capitalist riskinvesterare och ledningsgrupper (Franke, Gruber, Harhoff & 

Henkell, 2006), där man fann att gällande vissa egenskaper uppkommer det 

homosocialitet mellan riskkapitalinvesterarna och ledningsgrupperna. Fenomenet har 

undersökts mellan affärsänglar och entreprenörer mycket litet, vilket gör att vi inte än 

idag känner till affärsänglarnas beslutsfattande i sin helhet. Avhandlingen syftar till att 

fylla gapet genom att skapa ett datainsamlingsinstrumet som kunde användas till att 

studera homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer i Finland. 

Datainsamlingsinstrumentet byggdes med hjälp av conjoint analys metoden, som kan 

användas till att studera olika bedömningar som påverkas samtidigt av flera olika 

variabler. För att testa datainsamlingsinstrumentet gjordes en pilotstudie med verbala 

protokoll. Urvalsmetoden som användes var snöbollsurval. Svaren analyserades med 

multiple regressionsanalys och ANOVA. Resultatet visar att conjoint analys fungerar 

bra som metod för att studera ämnet och att det mest centrala attributen för 

datainsamlingsinstrumentet skulle vara skolning, arbetsbakgrund, nationalitet och 

ålder. Genus som attribut skulle vara intressant att ha med i studien, även om det inte 

är det mest centrala attribut för homosocialitetsstudien. Genom att studera ämnet i 

framtiden med hjälp av datainsamlingsinstrumentet kunde man underlätta 

entreprenörerna att hitta rätt typs affärsänglar. Förutom detta skulle det underlätta 

affärsänglarna att bli mer medvetna om vad som påverkar deras eget beslutsfattande 

vid investering. 

Nyckelord: Entreprenörskap, Affärsängel, Homophily, conjoint analys,  

multiple regressionsanalys, ANOVA, verbala protokoll 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel introduceras avhandlingens forskningsfrågor, varför det är viktigt att 

studera samt problemområdet bakom forskningsfrågorna. Dessutom definieras 

avgränsningen av området som studeras, för att ämnet inte skulle bli allt för brett och 

tappa fokus. I slutet av kapitlet definieras de mest centrala begreppen gällande studien, 

varefter resten av avhandlingens uppbyggnad gås igenom för att underlätta läsaren att 

uppfatta avhandlingens helhet och dess mest centrala delar för fortsatt läsning. 

1.1 Problemområde 

Nystartade företag behöver ofta utomstående finansiering för att växa. För att få 

finansiering söker dessa entreprenörer sig ofta till affärsänglar för att få startkapital för 

sitt företag. (Sudek, 2007:89) För att förstå affärsänglarnas beslutfattandeprocess och 

hur de bestämmer vem de investerar i, är det viktigt att förstå hurdana entreprenörer 

affärsänglarna söker, samt hurdana egenskaper de har. (Sudek, 2007:91) Enligt 

MacMillan, Siegel& SubbaNarasimhas (1985), MacMillan, Zemann& SubbaNarasimhas 

(1987) och Van Osnabrugge& Robinsons (2000) forskningar är entreprenören den 

viktigaste faktorn vid evaluering av ett nystartat företag. (Sudek, 2007) Med begreppet 

homosocialitet menas att personer som är lika, litar mer och dras till andra personer 

som är lika dem själva. (Phillips, Tracey & Karra, 2013:135, McPherson, Smith-Lovin & 

Cook, 2001:416). Detta gör, att då entreprenörens pålitlighet är en av de viktigaste 

egenskaper affärsänglarna koncentrerar sig på speciellt under screening skedet, (med 

screening skedet menar man det första mötet eller inledande granskningen) (Sudek, 

2007:95) blir det intressant att studera ifall det uppkommer homosocialitet mellan 

affärsänglar och entreprenörer och ifall det påverkar affärsänglarnas beslut då 

entreprenören söker finansiering. För att kunna forska ifall det uppkommer 

homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer, behövs ett 

datainsamlingsinstrument för att forska inom ämnet. Conjoint är en passlig metod att 

använda för att forska homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer, då det är 

en metod som används för att analysera multivariabla sammanhang. Enligt Franke, 

Gruber, Harhoff och Henkell (2006:813) kan affärsängelns avsikt snedvrida resultaten i 

retrospektiva undersökningar, eller de kan sakna tillräcklig insikt i sina egna 

beslutsprocesser för att rapportera dem ordentligt. Conjoint analys som metod lindrar 

det första problemet, eftersom kopplingen mellan svar och slutliga resultaten är mindre 
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uppenbart. Det andra problemet löses genom tillvägagångssättet, eftersom man inte 

kräver affärsänglarna att rapportera en modell av sitt eget beteende. 

Ifall man skulle upptäcka att det förekommer homosocialitet mellan affärsänglar och 

entreprenörer och kunna peka ut vilka egenskaper som framkallar homosocialitet, 

skulle det bl.a. vara möjligt för entreprenörerna att bättre närma sig den rätta 

affärsängeln genom att ta reda på förhand information om affärsängeln och dess 

bakgrund och jämföra dess egenskaper med sina egna. Speciellt viktigt är det att 

studera homosocialitet bland affärsänglar, då vissa av deras tillskrivna egenskaper gör 

att de skiljer sig från andra investerare. Med tillskrivna egenskaper menas egenskaper 

som ras, etnicitet, kön och ålder. I genomsnitt är affärsänglarna äldre än andra 

investerare men de investerar mer kapital i ett större antal företag än någon annan 

källa till extern finansiering. (Van Osnabrugge& Robinsons, 2000:67-68, Sudek, 

2007:89) De flesta affärsänglarna är också män, då i genomsnitt bara under 5 % av 

affärsänglarna är kvinnor. I Finland är 5 % av affärsänglarna kvinnor. (Harrison & 

Mason, 2007:450) På grund av att affärsänglarna ofta är aktivt med i den 

företagsverksamhet som de investerat i, blir relationen mycket personlig mellan 

affärsänglarna och entreprenörerna, (Benjamin& Margulis, 2000, Van Osnabrugge& 

Robinson, 2000, Sudek, 2007:90) vilket gör att kontakten mellan affärsängeln och 

entreprenören blir viktig. 

Man har forskat mycket om affärsänglars och entreprenörers genus homosocialitet bl.a. 

av Aldrich, Reese och Dubini (1989), Ruef, Aldrich och Carter (2003), Harrison och 

Mason (2007) samt Becker-Blease och Sohl (2007), men ur ett mer allmänt perspektiv 

har man inte tidigare forskat homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer. 

Detta är ett gap som denna avhandling vill hjälpa att fylla, genom att skapa ett 

datainsamlingsinstrument för att studera fenomenet.   

Tidigare har det gjorts en allmän studie om homosocialitet mellan Venture Capital 

investerare och ledningsgrupper av Franke et al. (2006), där man fann att 

ledningsgruppens likheter påverkar Venture Capital investerarnas beslutsfattande. 

Speciellt starkt uppkom homosocialitet enligt studien gällande två attribut vilka var 

utbildning och yrkesbakgrunden i liknande företag. (Franke et al., 2006) 

Affärsänglarna och Venture Capital investerarna (d.v.s. riskkapitalinvesterarna) har 

vissa likheter mellan deras sätt att investera (Tyebjee & Bruno, 1984), vilket gör att man 

ofta drar paralleller mellan dem. Därför ger resultatet av Franke et al. (2006) studie 
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tecken på att det är möjligt att homosocialitet också skulle kunna uppkomma bland 

affärsänglar och påverka deras beslutsfattande. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att skapa ett datainsamlingsinstrument med hjälp av 

conjoint metoden som kan användas för att forska ifall homosocialitet uppkommer 

mellan affärsänglarna och entreprenörerna. För att forska fenomenet skapas ett 

datainsamlingsinstrument med olika entreprenörprofiler där olika attribut kombineras 

olika och har olika tyngdpunkter. Efter att datainsamlingsinstrumentet skapats testas 

det med några affärsänglar för att veta att det fungerar så som tänkt. 

Avhandlingens forskningsfrågor är: 

1) Hur lämpar sig conjoint analys som metod för att undersöka homosocialitet mellan 
affärsänglar och entreprenörer? 

2) Hurdant conjoint datainsamlingsinstrument är lämpligast för att undersöka 
homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer? 

3) Vilka attribut är de mest relevanta för homosocialitet mellan affärsänglar och 
entreprenörer då man gör en conjoint analys? 

1.3 Avgränsningar 

I denna avhandling är det inte meningen att studera ifall homosocialitet uppkommer 

mellan affärsänglar och entreprenörer, utan skapa endast ett 

datainsamlingsinstrument för att forska inom ämnet. Själva affärsidéns påverkan på 

affärsänglarnas investeringsbeslut utesluts också, då fokusen ligger i att skapa ett 

datainsamlingsinstrument för att studera hur entreprenörens och affärsängelns likhet 

som personer påverkar affärsänglarnas beslutsfattande i Finland.  

1.4 Definitioner 

Conjoint analys: Metoden för transformering av bedömningar till numeriska 

parametvärden med antagande av att vissa (de)kompositionsregler gäller. Begreppet 

conjoint analys innebär samtidig analys av flera variabler. Ordet conjoint kommer ifrån 

”to consider jointly” och kunde översättas som konjugatanalys eller samanalys. 

(Iggland, 1989:138-140) 
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Affärsängel: En affärsängel är en person med hög nettoförmögenhet. Personen 

fungerar allena, i ett formellt eller informellt syndikat som investerar hans eller hennes 

egna pengar direkt till ett onoterat företag, där det inte finns någon familjeanknytning. 

Efter att ha gjort en investering tar personen i allmänhet aktivt engagemang i företaget 

t.ex. som rådgivare eller ledamot i styrelsen. (Mason& Harrison, 2008:309& 1995:153) 

Homosocialitet: Med homosocialitet (eng. homophily) menas att kontakten mellan 

liknande människor förekommer på en högre nivå än bland människor som är olika, 

samt att personer dras till liknande personer som de själva (Phillips, Tracey & Karra, 

2013:135, McPherson et al., 2001:416). Liknande personer verkade lita mer på 

varandra, ha en gemensam förståelse och en högre nivå av interaktion än bland mindre 

liknande individer (Nelson, Tracey & Karra, 2013).  

1.5 Avhandlingens uppbyggnad 

I början av avhandlingen gås igenom teorin som är relevant för ämnet samt tidigare 

forskning inom de relevanta områdena. Litteraturomgången består av tre större 

helheter vilka är teori om homosocialitet, conjoint analys och tidigare forskning om 

affärsänglar. Till en början presenteras i litteraturöversikten vad homosocialitet är, och 

hur det uppkommer inom olika attribut (egenskaper). Detta lägger en grund till vilka 

attribut inom homosocialiteten som är relevanta för denna conjoint analys. Efter det 

berättas om conjoint analys, vad metoden går ut på, hur man utför en conjoint analys, 

om tidigare forskning där conjoint analys använts samt dess begränsningar som metod. 

Detta ger en grund i hur man skall bygga upp de olika entreprenörprofilerna eller med 

andra ord stimuli. Till slut presenteras affärsänglarna; vem de är, hur marknaden ser ut 

i Finland, hur man hittar dem samt hur de investerar. Vilket är viktigt för att man skall 

förstå hur affärsänglarna fungerar samt vilka investeringskriterier som är de mest 

centrala. Denna information blir speciellt viktig då man skall skriva den allmänna 

företagsbeskrivningen som är lika för samtliga stimuli. Efter litteraturöversikten 

presenteras metoderna d.v.s. urvalsmetoden snöbollsurval och datainsamlings och 

analysmetoden som består av en pilotstudie samt efter detta görs en kritisk utvärdering 

av avhandlingen, dess reabilitet, validitet och replikerbarhet. Metoderna följer avsnittet 

där uppbyggnaden av datainsamlingsinstrumentet gås igenom, vilket innehåller de 

olika entreprenörprofilerna och den allmänna beskrivningen för samtliga stimuli samt 

instruktioner för respondenten.  Efter detta berättas om studiens resultat och analys, 

där det berättas om de olika kommentarerna affärsänglarna gett om 



 

 

5 

datainsamlingsinstrumentet samt resultaten ur testen de utförde och ännu i slutet av 

kapitlet analyseras pilotstudien.  Tillslut sammanfattas avhandlingen i en diskussion 

med slutsatser om arbetet samt dess implikationer. 
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2 LITTERATURÖVERSIKT 

I litteraturöversikten kommer till en början att behandlas homosocialitet, samt de olika 

attributen, för att kunna avgöra vilka attribut som mest sannolikt är de mest relevanta 

för att utföra conjoint analys för att undersöka homosocialitet mellan affärsänglar och 

entreprenörer. Efter detta behandlas conjoint som metod, hur man utför en conjoint 

analys, tidigare forskning inom entreprenörskap där man använt sig av conjoint analys 

samt begränsningar med metoden. Till slut berättas om affärsänglarna, 

affärsängelmarknaden i Finland, hur man hittar affärsänglar och hur de investerar. 

2.1 Homosocialitet  

Med homosocialitet (eng. Homophily) som tidigare nämnts menas att kontakten 

mellan liknande människor förekommer på högre nivå än bland människor som är 

olika. (McPherson et al., 2001:416) Med detta menas att likheten mellan människor 

föder en slags anslutning som strukturerar människors alla typer av nätverksrelationer 

som, äktenskap, vänskap, arbete, rådgivning, stöd, informationsöverföring, utbyte, 

medlemskap, och andra typer av relationer. Resultatet är att människors personliga 

nätverk är homogena med avseende på många socio demografiska, beteende- och 

intrapersonella egenskaper. Homosocialitet begränsar människors sociala världar på 

ett sätt som har kraftfulla implikationer för den information de får, attityder de bildar, 

och det upplevda samspelet. Homosocialitet kan delas i två grupper d.v.s. 

statushomosocialitet och värdehomosocialitet. Homosocialitet har studerats mycket 

inom sociologin och psykologin (bl.a. Lazarsfeld & Merton, 1954, Huston & Levinger, 

1978, McPherson et al., 2001, 1982, Blau, Ruan & Ardelt, 1991, Friedkin, 1993 och 

Kalmijn, 1998) men också i en mindre grad inom entreprenörskap (bl.a. Ruef et al., 

2003, Franke et al., 2006 och Harrison& Mason, 2007). 

2.1.1 Statushomosocialitet 

Statushomosocialitet omfattar de stora socio demografiska attribut som stratifierar 

samhället. Dessa attribut går att dela in i två grupper d.v.s. tillskrivna attribut som ras, 

etnicitet, kön och ålder och förvärvade attribut som religion, utbildning, yrke och 

beteendemönster. Olika egenskaper leder till olika grader av homosocialitet. 

(McPherson et al., 2001) 
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2.1.1.1 Tillskrivna attribut 

I USA skapar ras och etnicitet det starkaste bandet, och har visat sig vara mycket 

framträdande i många olika typer av relationer ända från intima äktenskap till personer 

som bara vet varandra. I organisationsteorin, har homosocialitet visat sig spela en 

viktig roll i nätverk inom organisationer specifikt då vi talar om ras och etnicitet. Enligt 

Mollica, Gray och Trevino (2003:123) är ras homosocialitet viktigt eftersom etniska 

minoriteter är ofta marginaliserade i sociala sammanhang och arbetsmiljöer (Hood & 

Koberg, 1994, Mehra, Kilduff & Brass, 1998 och Tsui & O'Reilly, 1989:417-419), men 

samtidigt kan homosociala relationer fungera som en viktig källa till socialt stöd för 

minoriteter i organisationer. (Ibarra, 1993, James, 2000, Mollica et al., 2003:123) Ras 

och etnicitet är särskilt starka baser för homosocialitet, men också samma dynamik 

existerar i andra former av homosocialitet. Organisationsmedlemmar med makt 

tenderar att utesluta andra som inte delar de "lämpliga" egenskaperna, vilket gör det 

mer troligt att de som är undantagna kommer att bilda starka band med andra 

minoritetsmedlemmar. Med andra ord är homosocialitet uppenbart viktigt i bildandet 

av entreprenörens nätverk, men dess roll och de mekanismer som ligger bakom det 

förblir oklara. (Phillips et al., 2013:138)  

Ålder har visat sig vara en viktig källa till homosocialitet, men effekten varierar 

beroende på typ av relation. Till exempel är åldershomosocialitet mycket starkare i 

äktenskap och vänskapsband än i nära förtroendefulla relationer. Det faktum att 

skolorna ordnar klasserna enligt åldersgrupper framkallar homosocialitet, även om 

inverkan försvagas då barnen flyttar från tidigare till senare klasser. (McPherson et al., 

2001:424) Marsden (1988:71) fann ett intressant mönster gällande 

åldershomosocialitet för olika ålderskategorier. I förtroendefulla förbindelser, fanns det 

både en stark tendens att anförtro sig åt någon av ens egen ålder och en effekt för 

socialt avstånd ju större åldersskillnad man har. Desto större åldersskillnaden är, desto 

mindre sannolikt är det att personen är någon som man diskuterade viktiga frågor 

med. Ett undantag till detta är personer som hör till gruppen 60+, dessa äldre 

människor ansluter sig oftare till yngre personer, än andra ålderskategorier, speciellt 

till deras barn.  

Genus är en av de mest studerade tillskrivna egenskaper (Ruef et al., 2003:199) och har 

visat sig vara viktig inom en rad olika sammanhang, men effekterna är svagare än för 

attribut som ras, etnicitet, ålder och religion. Köns- /genushomosocialitet skiljer sig 

mycket då det gäller ras och etnicitet homosocialitet, då ras och etnicitet påverkas av de 
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starkt strukturella effekterna av kategorins storlek, kategori skillnader på socialt viktiga 

funktioner som t.ex. utbildning, inkomster och bostad. Medan män och kvinnor är 

ungefär lika många till antal och är kopplade ihop i hushåll och släkter vilket orsakar 

likheter i bostäder, sociala klasser och andra egenskaper. Vid tiden då barnen börjar 

skolan, har de lärt sig att kön är en permanent personlig egenskap. Vid ungefär samma 

utvecklingsstadium, kan man upptäcka homosocialitet i spelmönster och en tendens för 

att flickor spelar i mindre grupper än pojkar. (McPherson et al., 2001:422) Även om 

den allmänna populationen är könsheterogen, så är nästan alla nätverk som studerats 

inte det. Ett exempel på detta är t.ex. arbetsmiljöer samt frivilliga föreningar, där könen 

är mycket åtskilda. (McPherson & Smith-Lovin, 1982) Det gör att det inte är 

förvånande att de nätverk som bildas i dessa inställningar visar en betydande 

könshomosocialitet. Könets komposition enligt etablering, grupp och yrkesnivå skapar 

kraftfulla könsskillnader i homosociala nätverk, nätverken av minoritetskönet är mer 

heterogena än majoritetskönets nätverk. Detta fenomen har studerats bl.a. bland högre 

chefer och entreprenörer, där man funnit att män tenderar ha mer könshomosociala 

nätverk än kvinnor, särskilt i verksamheter där männen är en stark majoritet. (Ibarra, 

1992, Brass 1985) Mönstret är särskilt starkt då man betraktar instrument- eller 

statusbelastade band av rådgivning, respekt, och mentorskap. Socioemotionella 

vänskapsband och stöd är mycket mer könshomosocialt, trots de snedvridna miljöerna. 

(Ibarra, 1992, Lincoln& Miller, 1979) I många kulturer och arbetsmiljöer använder 

såväl män som kvinnor, män som nätverksvägar för att utföra uppgifter och ansluta sig 

till information i mer avlägsna områden. (Aldrich et al., 1989) Becker-Blaese och Sohl 

(2007) har gjort en studie om könshomosocialitet mellan entreprenörer och 

affärsänglar där de fann att mönstret av finansieringen för kvinnoägda företag i 

riskkapitalbranschen där kvinnor får bara en liten del av de totala investeringarna, 

upprepas också på affärsänglakapitalmarknaden. Den låga andelen kvinnor som får 

finansiering av affärsänglar är dock en följd av den låga andelen kvinnor som söker 

finansiering från änglar, eftersom endast 8,9 % av alla förslag förs fram av kvinnoägda 

företag. Med avseende på avkastningsräntan, fann de ingen signifikant skillnad mellan 

nivån där kvinnoägda företag finansieras (13.33%) jämfört med företag ägda av män 

(14.79%). Men de konstaterade också att, det att kvinnor söker så lite finansiering beror 

sannolikt på könshomosocialitet, då entreprenörerna föredrar att söka sig till 

affärsänglar av samma kön vilket leder till att kvinnor söker mer sällan finansiering av 

affärsänglar, då bara så få affärsänglar är kvinnor. (Becker-Blease & Sohl, 2007) 

Harrison och Mason (2007) studerade också denna fråga och kom till liknande resultat 

gällande könshomosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer. De säger att könet 
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inte är en stor fråga för att få finansiering från affärsänglar och att den informella 

riskkapitalmarknaden inte differentieras då det gäller kön. Det betyder ändå inte att det 

inte i framtiden skulle löna sig att fästa uppmärksamhet på genusfrågan, då en 

minoritet av kvinnoaffärsänglarna kunde tänka sig lösa på investeringskriterierna för 

att investera i en kvinnoentreprenör eller kunde tänka sig spendera mera tid på att 

hjälpa kvinnoentreprenören att förbereda sig för att kunna få finansiering. Detta 

betyder att ifall det fanns mera kvinnor som affärsänglar, skulle investeringarna i 

kvinnoägda företag öka. Med att öka synligheten av kvinnoaffärsänglar skulle man 

också kunna locka mer kvinnor, till att söka finansiering från affärsänglar. Så även om 

kvinnoaffärsänglarna inte skulle föredra att investera i kvinnoentreprenörer så skulle 

de kunna locka till sig fler kvinnoentreprenörer som söker finansiering med en bättre 

synlighet. (Harrison & Mason, 2007) Aldrich et al. (1989) konstaterar också att 

entreprenörerna oberoende av kön, har liknande nätverksaktivitet och bildar ganska 

lika sina nätverk. Ändå visar resultatet att männens nätverk innehåller nästan bara 

män, medan också kvinnornas nätverk består mest av män. Nätverken förändras då 

personerna har en högre skolning, vilket gör att de personerna med högre skolning har 

ett nätverk med personer från båda könen. Att äga ett företag i stället för att bara 

planera eller fundera på att bli entreprenör påverkar inte nätverkets komposition utan 

endast gör att nätverket är större. (Aldrich et al., 1989) 

2.1.1.2 Förvärvda attribut 

Utbildning, yrke och samhällsklass är attribut vars dynamik skiljer sig från; ras och 

etnicitet, ålder och genus då de är rotade i förvärvda attribut och inte i tillskrivna 

egenskaper. Utbildning, yrke och samhällsklass kan påverkas dock av de tillskrivna 

attributen. Många gånger påverkar den sociala klassen man hört till i vilket område 

man bor, utbildningen placerar människorna i skolmiljön och yrket påverkar både 

människans arbetsplats och inom vilka frivilliga organisationer personen är aktiva. 

Detta gör att det tydligt går att finna homosocialitet inom dessa attribut. (McPherson et 

al., 2001:426) 

Wright (1997:208-222) forskade inom strukturering av vänskap mer i detalj, för att 

hitta gränser för vänskap över egendom, kunskap och myndighetsgränser. 

Egendomsgränsen är den mest ogenomträngliga gällande vänskap i de flesta samhällen 

(med undantag för Sverige). Släktskapsband tenderar att införa utbildnings- och 

klassheterogenitet i förtroendefulla nätverk och stödnätverk, medan äktenskap är 
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ganska homosociala gällande dessa egenskaper. (Kalmijn, 1998) Högre utbildning och 

att vara man, leder människor till att ha mer varierande nätverk, eftersom dessa 

grupper har både homosociala relationer med hög status och band som sträcker sig 

längre i utbildnings /yrkesstatus hierarkin (Campbell, Marsden & Hurlbert, 1986).  

Alla utbildningsgrupper har en tendens för inavel och en effekt för socialt avstånd, 

vilket gör att människor är både mer benägna att anförtro sig till andra som delar 

samma utbildningsnivå och blir mindre benägna att bilda en relation som skiljer dem 

ifrån andras ökade prestationer (Marsden, 1988). Kategorierna med extremt hög eller 

låg utbildning visar den största inavelstendensen (Marsden, 1988, Kalmijn, 1998), då 

det går att uppfatta en socialt betydande klyfta mellan högskoleutbildade och de utan 

högskoleerfarenhet och en annan stor skillnad mellan högutbildade professionella och 

arbetare (Kalmijn, 1998)  

Många forskare har funnit utbildnings- och yrkeshomosocialitet i ett stort antal 

samhällen, men det finns tecken på att dess nivåer varierar något från land till land 

(Wright, 1997:203-222). Blau et al. (1991) fann ungefär samma nivå av homosocialitet i 

en kinesisk stad som i USA, men Verbrugge (1977) fann att Tyska vänskapsband var 

mer strukturerad efter yrke än de i Detroit. Utbildningshomosocialitet i äktenskap har 

ökat kraftigt i USA, men de flesta länder visar ingen tendens för detta. Vissa visar 

tvärtom en minskning gällande utbildningshomosocialitet i äktenskap (Kalmijn, 1998). 

Det finns tecken på att driften av amerikanska högskolor som en plats för 

äktenskapsbildning och de kulturella aspekterna av utbildnings- och 

yrkeshomosocialitet driver denna struktur, snarare än de ekonomiska drifterna. Trots 

det faktum att vi ser en stark utbildnings-, yrkes- och klasshomosocialitet i starka band 

som äktenskap och förtroendefull relationer, finns det vissa tecken på att en sådan 

likhet är viktigare i de mindre intima band av ens nätverk. Yrkeshomosocialitet är en av 

de få faktorer som Verbrugge (1977) fann var svagare för bästa vänner än för andra och 

tredje vänner.  

Franke et al. (2006) gjorde en studie där de undersökte bl.a. utbildnings- och yrkes 

homosocialitet mellan riskkapitalinvesterare och nystartade företags ledningsgrupper. 

De fann att dessa två attribut var de som orsakade mest homosocialitet då 

riskkapitalinvesterare valde vilka företag de skulle investera i. Enligt studien, desto mer 

lika ledningsgruppens profiler var riskkapitalinvesterarens på dessa två punkter, desto 

bättre betygsatte riskkapitalinvesteraren ledningsgruppen. Riskkapitalinvesterare som 

hade en utbildning både inom teknik och företagsekonomi gav ett betydligt högre betyg 
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till ledningsgruppen vars medlemmar hade en utbildning delvis inom teknik och 

företagsekonomi än andra riskkapitalinvesterare. Likaså gav riskkapitalinvesterare med 

endast en utbildning inom företagsekonomi ett högre betyg åt ledningsgrupper med 

endast en utbildning inom företagsekonomi. Det gick även att se, att 

riskkapitalinvesterare som före de blivit investerare arbetat närmast inom nystartade 

företag, föredrog företag vars medlemmar inom ledningsgruppen också hade en 

tidigare erfarenhet främst från nystartade företag. Samma effekt fanns också bland 

riskkapitalinvesterare som hade tidigare erfarenhet närmast från stora företag. Dessa 

investerare föredrog ledningsgrupper vars medlemmar hade en bakgrund i att arbeta 

inom stora företag. De hävdar också att även om riskkapitalinvesterare skulle 

betygsätta ledningsgruppen med en annorlunda bakgrund än de själva korrekt, så kan 

de ha svårt att bedöma hur skickliga dessa personer inom ledningsgruppen är inom det 

respektive område. P.g.a. att riskkapitalinvesterare med en bakgrund både inom teknik 

och företagsekonomi betygsätter lägre de ledningsgrupperna med endast en bakgrund 

inom det andra området jämfört med ledningsgrupper med en bakgrund inom båda 

områdena, leder det till att detta påstående inte är troligt. I såna här fall betygsätter 

riskkapitalinvesteraren lägre också en ledningsgrupp med en bakgrund inom ett 

område som hon också känner till. Därför blir den mest troliga förklaringen till 

effekten, homosocialitet. (Franke et al., 2006)  

När nätverk inom organisationer eller små samhällen studeras, visar de ett mönster 

med kärna och periferi, med en central grupp av nära sammankopplade personer och 

en större grupp människor som är mindre tätt anslutna till kärnan och varandra (Brass, 

1985). Festingers (1950) klassiska teorin om social jämförelse antar att folk skulle 

använda som en referensgrupp personer som liknar dem själva på olika sätt, bland 

annat gällande deras strukturella position. Också senare nätverksforskning (Friedkin, 

1993) har bekräftat denna hypotes.  

Bland vuxna har beteendehomosocialitet studerats längs två attribut. Verbrugge (1977) 

noterade ett flyttare - stannare mönster mellan vänskap i Tyskland, där 

bostadsstabilitet kunde förutspå vänskapsbildning ungefär lika starkt som kön, 

nationalitet eller religion. Homosocialitet av politiskt beteende och praxis har också 

funnits, där förstärkta delade politiska riktlinjer förutser mer beteende engagemang, 

särskilt inom ramen för frivilliga sammanslutningar. (McPherson et al., 2001:428) 

Äktenskap, vänskap och anförtroende relationer är religiöst homosociala, men inte lika 

starkt som t.ex. ras och etnicitet. I samhällen med religiös mångfald är religionen en 
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stark källa till homosocialitet, men mindre i samhällen med en enda dominerande tro. 

(Verbrugge, 1977) Enligt Feld (1984) är bandet mellan människor med samma religion 

starkare då det gäller att ge akut hjälp, låna pengar, ge pålitliga råd och vid terapeutisk 

rådgivning. Men religiös homosocialitet är inte lika stark då det gäller relationer i 

hobbyn eller diskussioner på arbetsplatsen. Det finns också skillnader på, hur stark 

homosocialitet som uppkommer bland personer med olika religion. Protestanter är 

minst homosociala, medan homosocialitet växer då man talar om katoliker, 

religionslösa, andra religioner och judar, där det uppkommer en starkare 

homosocialitet. (Marsden, 1988, Kalmijn, 1998).  

2.1.2 Värdehomosocialitet 

Värdehomosocialitet omfattar många olika interna tillstånd som antas forma vår 

orientering mot framtida beteende genom olika värden, attityder och tilltron 

(McPherson et al., 2001). En omfattande experimentell litteratur i socialpsykologi 

fastställer att attityd-, tro- och värdelikhet leder till attraktion och interaktion (Huston 

& Levinger, 1978). Homosocialitet på egenskaper som intelligens var en av de första 

fenomen som studerats i den tidiga nätverkslitteraturen (McPherson et al., 2001). Den 

klassiska status förverkligande litteraturen plockar upp åtskiljande mönster och 

använder det för att hävda att strävan efter högre utbildningsnivå formas av grupper 

med likasinnade (Duncan, Haller & Portes, 1968). Mycket av det som verkar vara 

värdehomosocialitet eller inflytande kommer från den felaktiga uppfattningen av 

vänners föreställningar och attityder. Människor tenderar att tro att deras vänner är 

som de själva, när man i själva verket inte helt enkelt diskuterar oenigheter. Det finns 

en betydande tendens för vuxna att umgås med dem som delar deras egna politiska 

riktlinjer, men det är oklart huruvida denna homosocialitet beror på verkliga politiska 

likheter eller likhet med andra sociala egenskaper som korrelerar med den politiska 

uppfattningen. (Verbrugge, 1977) 

Sammanfattande kan vi konstatera att de allra skarpaste klyftorna skapas av attributen 

ras och etnicitet, men också kön, ålder, religion och utbildning strukturera starkt våra 

relationer med andra. Yrke, nätverksläge, beteenden och intrapersonella värden visar 

också betydande homosocialitet, men de verkar vara mer specifika för vissa typer av 

nätverk. (McPherson et al., 2001) 
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2.2 Conjoint  

Conjoint är en metod för att analysera multivariabla sammanhang. Conjoint analys är 

en allmän term som hänvisar till en teknik som kräver att respondenterna gör en rad 

olika bestämmelser, som baserar sig på olika profiler, från vilka deras beslutsprocesser 

kan delas upp i dess underliggande struktur d.v.s. attributens betydelse i 

beslutsfattandet, hur dessa attribut påverkar beslutsfattandet och den relativa 

betydelsen av varje attribut i beslutsprocessen. Profilen/stimuli är en kombination av 

alla de attribut där varje attribut beskrivs av en av dess nivåer (en nivå är värdet för ett 

attribut). (Shepherd & Zacharakis, 1999:204) Som ett exempel på profiler beskrivs de 

profiler Franke et al. (2006) använder i sin studie om homosocialitet mellan 

riskkapitalinvesterare och ledningsgrupper. I studien har de en gemensam beskrivning 

om företaget samt olika attribut gällande ledningsgruppen, vars nivåer varierar i olika 

kombinationer i de olika profilerna (se tabell 1). 

Tabell 1 Attribut och realiseringar av gruppegenskaper som används på conjoint korten  

 

(Franke et al., 2006:814) 

2.2.1 Att utföra conjoint analys 

Conjoint analysen kan delas in i sex steg (se tabell 2) vilka är 1. Modell preferens, 2. 

Datainsamlingsmetod, 3.  Uppbyggnad av stimuli uppsättning, 4. Stimuli presentation, 

5. Mätskala för den beroende variabeln och 6. Analys metod. (Green & Srinivasan, 

1990:5) 
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Tabell 2 Stegen i conjoint analys  

 

(Green & Srinivasan, 1990:5) 

2.2.1.1 Modell preferens 

Vid val av modell finns det olika alternativ man kan välja mellan, beroende på vad som 

passar studien bäst. De olika modeller som Green och Srinivasan (1978) föreslår är 

vektor modellen, ideal-punktmodellen, part-worth (delnytto) funktionsmodell och 

mixed modellen. Attributen som valts betecknas som, 

p=1,2, . . . ,t. 

Vektor modellen:  

Med hjälp av vektor modellen kan man bestämma preferensen (Sj) med att multiplicera 

respondentens vikt för attributen (Wp) med attributens nivåer (Yjp). I vektor modellen 

betecknar Yjp nivån för p:te attributet i stimulit j. I praktiken kan attributet (p) vara 

t.ex. ålder, religion eller kön. Med stimuli (j) menar man en viss grupp attribut. Då 

anses i första fallet att Yjp är en kontinuerlig variabel. Vektor modellen förutsätter att 

preferensen Sj för j:te stimulit kommer från, 

𝑆𝑗 = ∑  

𝑡

𝑝=1

 𝑊𝑝𝑌𝑗𝑝 

där Wp är respondentens vikt för t attributen.(Green, Krieger & Wind, 2001:61) Enligt 

vektor modellen antas att ifall en viss mängd av något är bra så är även mer av detta 

ännu bättre, vilket gör att modellen kan fungera för attribut som t.ex. pengar. (se figur 

1) Ändå fungerar preferensen för attribut sällan på detta vis i det verkliga livet, då 
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vanligtvis en viss mängd av något kan vara bra men ifall det är för mycket eller för lite 

så anses det vara negativt. (Carroll, 1972:115-116)  

 

(Green et al., 2001) 

Figur 1 Graf av vektor modellen.  

Ideal-punktmodellen: 

I ideal-punktmodellen har respondenten en ideal punkt (Xp) för stimuli. Vilket gör att 

desto längre stimulit är ifrån respondentens ideala punkt desto mindre är preferensen. 

(Carroll, 1972:117) Detta gör att desto mindre Dj² är desto närmare är stimuli den 

ideala punkten och desto mer kommer den att prefereras (se figur 2), d.v.s. desto större 

Sj. Dj² definieras som 

𝐷𝑗2 = ∑ 𝑊𝑝(𝑌𝑗𝑝 − 𝑋𝑝)2.

𝑡

𝑝=1

 

Då är preferensen Sj negativt relaterad till kvadrerade avståndet Dj ² till punkten Yjp av 

J:te stimulit från respondentens ideal punkt Xp. (Green et al., 2001)  

 

(Green et al., 2001) 

Figur 2 Graf av ideal-punktmodellen.  
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Part-worth (delnytto) funktionsmodellen:  

𝑆𝑗 = ∑ 𝑓𝑝(𝑌𝑗𝑝)
𝑡

𝑝=1
 

Modellen menar att där funktionen fp anger en del värden Yjp för det p: te attributet. I 

praktiken betyder detta att fp(Yjp) uppskattas bara för valda nivåer av Yjp med 

mellanliggande värden för Yjp som erhålls med linjär interpolation. Vanligtvis väljer 

man att välja tre eller fyra nivåer som uppskattas. Således presenteras part-worth 

funktionen som en styckevis lineär kurva (se figur 3). Part-worth funktionsmodellen är 

mest flexibel jämfört med vektor modellen och ideal-point modellen speciellt då man 

definierar 𝑓𝑝(𝑌𝑗𝑝) = −𝑊𝑝(𝑌𝑗𝑝 − 𝑋𝑝)² så fås ideal-point modellen och genom 𝑓𝑝(𝑌𝑗𝑝) =

𝑊𝑝𝑌𝑗𝑝 får man vektor modellen. Även om part-worth modellen är attraktiv p.g.a. att den 

är mycket flexibel med form av preferensfunktion så är också det modellens svaghet, då 

man måste uppskatta ytterligare parametrar vilket sänker modellens tillförlitlighet 

(reliabilitet), så som också behovet av att uppskatta mellanliggande värden med lineär 

interpolation.  (Green & Srinivasan, 1978:105-106) 

 

(Green et al., 2001) 

Figur 3 Graf av part-woth modellen.  

Vid part-worth funktionsmodellen kan man uppskatta delnyttan för varje nivå med 

hjälp av multiple regressionsanalys med dummy variabler eller ANOVA men också 

alternativa modeller som multinominal logit modellen kan användas. Dessa 

kalkyleringar görs för varje respondent separat i motsats till andra tekniker, där man 

behandlar relationer över alla grupper. (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010:269) 
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Mixed modellen: 

I mixed modellen kombineras de tre föregående modellerna. I modellen kan man 

därför dra nytta av alla de föregående modellers fördelar, då de implementeras i 

beteckningen 

𝑆𝑗 = ∑ 𝑉𝑞𝑍𝑗𝑞

𝑇

𝑞=1

 

där T är totala antalet pseudoattribut (pseudoattribut d.v.s. oäkta attribut) och totala 

antalet uppskattade parametrar och Zjq definieras från Yjp som; 

4) attribut där preferensen antas vara monoton och eventuellt lineär då Zj är lika som 
Yj 

5) attribut där preferensen är huvudsakligen olinjär eller där ideal-point typen, där 
varje attribut p definieras som två z variabler, där en är lika med Y och den andra 
lika med Y². 

6) attribut som är kategoriska eller där preferens funktionen är dåligt uppskattad av 

ekvationen 𝑓𝑝(𝑌𝑗𝑝) =  𝑎𝑝 + 𝑏𝑝 𝑌𝑗𝑝
2 + 𝑐𝑝𝑌𝑗𝑝 för attributen p med nivå k, då (k-1) 

dummy variabeln är definierad. 

(Green & Srinivasan, 1978:107) 

2.2.1.2 Datainsamling 

Enligt Green och Srinivasan (1978) brukar datainsamlingsmetoderna som används vara 

antingen förfaranden där man gör beslut på basen av två egenskaper i taget d.v.s. trade-

off förfarandet eller förfaranden där man väljer en hel profil åt gången d.v.s. en 

helprofilsbeskrivning. Hair et al.(2010:287) presenterar också ett tredje förfarande där 

man jämför två profiler åt gången.  

Green och Srinivasan (1978) skriver att i förfarandet där man väljer två egenskaper i 

taget ber man respondenten rangordna olika kombinationer av två attribut med olika 

nivåer från det mest föredragna till det minst föredragna. Fördelar med denna 

datainsamlingsmetod är att den är enkel att använda och minskar 

informationsöverflödet hos respondenten. Det lämpar sig också lätt för enkäter som 

skickas per post, men då man studerar verkliga problem har detta tillvägagångssätt 

flera begränsningar. Till dess begränsningar hör framförallt att tillvägagångssättet 

saknar en viss realism, då man delar upp de olika attributen i kombinationer av bara 
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två egenskaper i taget. För respondenten kan det bli jobbigt att svara, då blocken med 

attribut kan bli för många. Det kan också bli svårt för respondenten att följa med och 

komma ihåg i vilket skede av tabellen hon är samt det kan vara svårt att undersöka 

andra faktorer som t.ex. bilder som inte går att beskrivas verbalt. Hair et al. (2010:287) 

rekommenderar trade-off förfarandet då man har 7-10 attribut. 

 I datainsamlingsmetoden där man använder sig av helprofilsbeskrivningar utnyttjar 

man en fullständig uppsättning av attribut som övervägs. Då behöver inte 

respondenten göra så många bedömningar i antal, men varje bedömning är svårare än 

då man gör bedömningar på basen av endast två attribut. Fördelen med metoden är att 

den ger en mer realistisk beskrivning om stimuli genom att definiera varje attributs 

nivå och genom att ta i beaktande de olika attributens samband i verkliga miljön. Till 

metodens begränsningar hör att det lätt kan uppstå ett informationsöverflöde, vilket 

leder till att respondenten kan förenkla uppgiften genom att ignorera de mindre viktiga 

faktorernas variation och själva förenkla faktornivåerna. Detta igen leder till att 

resultatet inte nödvändigtvis representerar beteendet som sker i verkliga livet. För att 

undgå problemet rekommenderas att man begränsar förfarandet till maximalt fem eller 

sex attribut. (Hair at al., 2010:287) Huvudidén med datainsamlingsmetoden är att 

förbereda flera kortlekar där en hel uppsättning attribut först delas in i undergrupper 

med fem eller sex faktorer. Varje kortlek består sedan av faktorkombinationer som 

involverar t.ex. fem attribut. Varje fall har ett gemensamt eller två gemensamma 

attribut som ger en grund för att länka delvis lika värda funktioner samman i de olika 

undergrupperna. Med datainsamlingsmetoden där man använder sig av 

helprofilsbeskrivningar går det att använda sig av två typs skalor antingen en 

rangordning eller en skala med betyg som t.ex. en sjupunkts skala från minst gillade till 

mest gillade, medan man med metoden där man överväger två faktorer åt gången bara 

kan använda sig av en rangordning. (Green & Srinivasan, 1978:107-108) 

I förfarandet där man jämför två profiler åt gången d.v.s. pairwise combination (fritt 

översatt till svenska parvis kombination) förfarandet, brukar profilerna inte alltid 

innehålla alla attribut samtidigt, utan bara en del åt gången för att göra uppgiften 

lättare för respondenten när det finns flera attribut. I beslutsfattandet kan användas en 

mätskala eller rangordning av de olika profilerna fram om de andra.  (Hair et. al., 

2010:288) Ifall man har mer än tio attribut rekommenderar Hair et al. (2010:287) att 

man använder sig av alternativa metoder som t.ex. adaptive conjoint analys, där man 

också kan använda sig av pairwise combination.  
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2.2.1.3 Uppbyggnad av stimuli uppsättning för helprofilsbeskrivningar 

För att skapa stimuli profilerna är det viktigt till en början att veta hur många stimuli 

som behövs, vilken variation attributen skall ha och hur interattributen korrelerar samt 

hur uppbyggnaden av stimuli skall göras. Mängden stimuli är också beroende av hur 

många parametrar som skall uppskattas. Typiskt tar det för en respondent ca 25-30min 

att gå igenom 25 stimuli med fem attribut, därför är det viktigt att inte öka mängden 

stimuli mycket över 30, för att inte tappa respondentens intresse för uppgiften. (Green 

och Srinivasan, 1978) 

Då man funderar på attributens varians samt hur attributen korrelerar skall man ta i 

beaktande att stimuli beskrivningarna stämmer överens med de stimuli som existerar i 

verkliga livet. Ifall stimuli beskrivningarna inte är i linje med stimuli i verkliga livet 

sänker reliabiliteten och validiteten av preferensen. Green och Srinivasan (1978) 

rekommenderar att attributintervallen skulle göras lite större i studien än de är i 

verkligheten och att korrelationen mellan attributen i stimuli är lite mindre än i 

verkliga livet.  

Stimuli kan byggas upp på två olika sätt enligt Green och Srinivasan (1978) varav det 

första är att man till en början bestämmer några nivåer för varje attribut, som sedan 

testas att de är tillräckligt olika för att vara realistiska. Om man använder sig av en 

fullständig faktordesign finns det en risk av att antalet stimuli blir lätt stort, då om man 

har t.ex. två attribut med två nivåer och tre attribut med tre nivåer blir det 22𝑥33 = 108 

beskrivningar (stimuli), mängden stimuli kan man ändå minska genom att använda sig 

av reducerad faktoriell design (eng. fractional factor design). Enligt Iggland (1989:141, 

145) menas med reducerad faktoriell design att bara ett begränsat antal kombinationer 

väljs ut för bedömning och den del som väljs ut styrs av kravet på att bevara 

ortogonalitet (ortogonalitet gäller då korrelation mellan egenskaperna saknas).  

Det andra sättet att skapa stimuli är genom slumpmässigt urval ur en multivariat 

fördelning. Detta kan användas t.ex. då attributen är kontinuerliga för att bestämma 

standardavvikelsen, medelvärdet och interattributens korrelation. Ett exempel på detta 

skulle vara att man skall välja fordon mellan en buss eller bil. Då kan man genom att 

definiera en approximativ kontinuerlig stokastiskvariabel och ett gränsvärde få, att om 

x > 0, då bil och om x < 0, då buss. Ifall en variabel skulle ha mer än två kategorier, 

skulle man kunna slumpmässigt välja värdena ur en diskret fördelning. Ifall ett 

kategoriskt attribut korrelerar med ett kontinuerligt attribut, borde olika 
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parameteruppsättningar av multivariata fördelningar fastställas beroende på värdet 

som tilldelats det kategoriska attributet. Genom att skapa sedan slumpmässiga 

beskrivningar utöver det nödvändiga antalet n, är det möjligt att radera genom andra 

stimuli dominerande beskrivningar, d.v.s. beskrivningar som har en mindre önskvärd 

attributnivå för respektive attribut. Med att pröva sig fram går det att konstruera de n 

beskrivningar, så att inga stimuli dominerar de återstående (n-1) beskrivningarna. 

Detta sätt är mycket tidskrävande, men kan vara nödvändigt för att få den maximala 

informationen av respondentens värdeomdöme. Som exempel kan man anta två 

produktklassattribut med tre nivåer för varje attribut. Vi antar också att part-worth 

funktionen är monoton, d.v.s. ökande eller minskande under de tre nivåerna. Exempel 

på attribut där part-worth funktionen är monoton är pris och väntetid. Vi antar också 

attributens högre nivåer föredras framom lägre nivåer. I den (3x3) ortogonala design 

med nio beskrivningar kan det visas att bara nio av de 36 möjliga parade jämförelser 

har något informationsinnehåll. T.ex. (1,1) och (3,3) beskrivningarna är de av 

monotona antagande det sämsta och det nästa stimuli, och ger därför ingen 

information. Dessutom jämförs paren (3,2) med stimuli (3,1), (2,2), (2,1), (1,2) och (1,1) 

utan att ge någon information. Det slumpmässiga provtagningsförfarandet verkar passa 

bra för att uppskatta idealpunkt modeller. I reducerad faktoriell design används bara 

några nivåer för varje attribut, vilket gör det svårt att skilja mellan alternativa ideala 

punkter som ligger mellan närliggande nivåer. I slumpmässiga 

provtagningsförfarandet, används sannolikt många nivåer av attributet, vilket gör att 

en finare diskriminering gällande den ideala punkten kan göras. En reducerad faktoriell 

design är betydligt lättare att utveckla och om inga korrelationer mellan attribut 

önskas, så är det också troligt att man får mer exakta parameteruppskattningar på detta 

vis. Reducerad faktoriell design innebär inga begränsande antaganden såsom i 

multivariat normalitet som måste antas i slumpurvalsmetoden. Ifall man vill få fram 

den relativa betydelsen för attributen, bildar den ortogonala utformningen mindre 

tvetydiga svar än det korrelerade faktor tillvägagångssättet. På basen av detta kan man 

säga att reducerad faktoriell design lämpar sig bättre gällande prognosförmåga än 

slumpurvalsmetoden, ifall korrelationen mellan internattributen inte är hög i 

omgivningen. Medan slumpurvalsmetoden lämpar sig bättre om attributens 

korrelation är hög, eller ifall de flesta attributs part-worth funktioner är monotona vid 

förändring i attributnivåerna och vanliga allmänna preferensbedömningar erhålls. 

(Green& Srinivasan, 1978) 
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2.2.1.4 Presentation av stimuli 

Stimuli (profil) presentationen där man har bara två faktorer samtidigt görs normalt 

bara genom verbala beskrivningar. I presentationer av stimuli med hela profiler 

använder man sig ofta av verbala beskrivningar, bildbeskrivningar och punkt listor, 

men också fysiska föremål som t.ex. produkter eller prototyper.(Green et al., 2001:61)  

I verbala beskrivningar påverkas preferensen av attributens ordning och position, vilket 

kan minskas med att man ordnar stimuli slumpmässigt åt respondenterna, ändå så att 

attributen i stimuli är i samma ordning för alla respondenter. Nyttan med 

bildbeskrivningar och fysiska föremål eller prototyper är att respondenten inte hamnar 

läsa många beskrivningar för att skapa en helhetsbild, uppfattningen om stimuli är mer 

lika mellan respondenterna, stimuli är mer realistiskt och själva uppgiften är mindre 

tröttsam och mer intressant för respondenten. Man kan också använda sig av 

kombinationer av de olika presentationssätten. Även om resultatet mellan helt verbala 

stimuli presentationer och verbala stimuli presentationer som kombinerats med 

bildpresentationer inte har någon skillnad, så går det snabbare för respondenten att gå 

igenom stimuli där man använt sig av en kombination. Med bildpresentation finns det 

ändå en risk att respondenten förstår bilden annorlunda än forskaren menat. (Green 

och Srinivasan, 1978) 

2.2.1.5 Mätskala för beroende variabeln 

Mätskalan för beroende variabeln kan vara antingen icke metrisk eller metrisk. Ifall 

den inte är metrisk betyder det att den är en ordinalskala d.v.s. rangordning eller en 

nominalskala som är en par jämförelse, medan ifall den är metrisk kan den vara t.ex. en 

intervallskala eller en kvotskala. (Green och Srinivasan, 1978) En intervallskala är en 

skala vars attribut går att rangordna men inte jämföra. Exempel på en intervallskala är 

t.ex. temperaturen där skillnaden mellan 30°C och 40°C är alltid den samma 10°C så 

som skillnaden mellan 70°C och 80°, men man kan inte säga att en dag då det var 20°C 

var dubbelt så hett än en dag då det var 10°C. En kvotskala är en skala som har ett 

entydigt nollvärde och kan därför både rangordna och jämföra. Exempel på en 

kvotskala är t.ex. åldern, då ifall en person är 40 år är hon 10 år äldre än en person som 

är 30 år och man kan säga att en person som är 20 år gammal är dubbelt så gammal 

som en person som är 10 år.  (Bernard, 2013) I studier inom entreprenörskap, där man 

använt sig av conjoint analys har metriska mätskalor använts oftare än icke metriska 

mätskalor. Icke metriska mätskalor som ordinalskala har använts bl.a. av Franke, 
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Gruber, Harhoff och Henkel, (2006 & 2008). Metriska mätskalor som 7-punkts likert 

skala har använts bl.a. av Valliere och Peterson, (2007), Zacharakis, McMullen och 

Shepherd, (2007) samt Brundin, Patzelt och Shepherd, (2008). En 9-punkts skala har 

använts bl.a. av Bruns och Fletcher, (2008) och Bruns, Holland, Shepherd och 

Wiklund, (2008) medan en 11-punkters skala har använts bl.a. av Shepherd, (1999a & 

1999b), Shepherd och Zacharakis, (2000 & 2003), Douglas och Shepherd, (2002), 

Shepherd, Zacharakis och Baron, (2003) samt DeTienne, Shepherd och De 

Castro,(2008).  

2.2.1.6 Analys metod 

Analysmetoderna kan enligt Green och Srinivasan (1978) klassifieras i tre grupper vilka 

är;  

1) Metoder som antar att beroende variabeln är som en ordinalskala. Metoder i denna 
klass är MONANOVA (Kruskal 1965 se Green och Srinivasan, 1978:113), PREFMAP 
(Carroll 1972 se Green och Srinivasan, 1978:113), Johnsons icke metriska 
avvägnings förfarande (Johnson 1973, Nehls, Seaman, och Montgomery 1976 se 
Green och Srinivasan, 1978:113) och LINMAP (Srinivasan och Shocker 1973a, 
1973b, Pekelman och Sen 1974 se Green och Srinivasan, 1978:113).  En mer 
uttömmande förteckning över denna klass av algoritmer finns i Rao (1977). 

2) Metoder som antar att den beroende variabeln är en intervallskala. Metoder i denna 
klass är ordinary least squares OLS regressions  (Johnston 1972, kap. 5 se Green 
och Srinivasan, 1978:113), minimizing sum of absolute errors MSAE regression 
(Srinivasan och Shocker 1973a:358-360). 

3) Metoder som gäller par-jämförelsedata till en valsannolikhetsmodell. Metoder i 
denna klass är LOGIT (McFadden 1976, Ben-Akiva 1973, Gensch, Golob och Recker 
1976, Green och Carmone 1977, Punj och Staelin 1978 se Green och Srinivasan, 
1978:113) och PROBIT (Goldberger 1964:250-251, Rao och Winter, 1977 se Green 
och Srinivasan, 1978:113). 

Av metoder som hör till den första gruppen där det antas att den beroende variabeln är 

en ordinalskala, är MONANOVA en modell som går att använda bara för part-worth 

funktionsmodellen, de andra modellerna passar också för vektor modellen. För ideal-

punkts modell passar LINMAP bäst.  

Enligt Shepherd och Zacharakis (1999) Är regressionsanalys och ANOVA (analys of 

variance) de två mest använda analysmetoderna för data från conjoint analys. ANOVA 

används t.ex. för att identifiera vilka attribut som är statistiskt signifikanta d.v.s. 

betydelsefulla eller betecknande. Enligt Iggland (1989:146) är regressionsanalys en 

metod för att anpassa en funktion till ett antal observationer så att felen, d.v.s. 



 

 

23 

avstånden mellan funktionskurvan och observationerna, blir så litet som möjligt. Det 

finns flera typers regressionsanalys, den vanligaste regressionsanalysen är lineär 

regression som också kallas för OLS (ordinary least squares). Dessutom finns också 

multiple regression där man har flera oberoende variabler och simple regression där 

man har en oberoende variabel.  Multiple regressionsanalysens formel är 

 𝑌1 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 

Hays (1973) omega squared (ω²) används som ett mått för att förklara varians och 

används för att förklara den relativa betydelsen för varje attribut.  

Korrelationen mellan två datamängder kan uttryckas med en korrelationskoefficient 

som kan beräknas med modellen; 𝑟 =  
𝑁𝛴𝑋𝑌 –

√[(𝑁𝛴𝑋2− (𝛴𝑋) 2)(𝑁𝛴𝑌2− (𝛴𝑋) 2 )]
 , 

där r är korrelationen mellan N par (X,Y). Resultatet kallas ofta för Pearson´s 

korrelationskoefficient. (Iggland, 1989:143) 

2.2.2 Tidigare forskning  

Conjoint analys har använts i hundratals studier av bedömning och beslutsfattandet i 

andra forskningsområden, särskilt inom marknadsföring där den har en stark tradition 

(Green & Srinivasan, 1990). Conjoint analys har också använts inom 

entreprenörskapsforskning, men i en mycket mindre skala. Inom entreprenörskap har 

conjoint analys använts bl.a. av Shepherd (1999a & 1999b), Shepherd och Zacharakis 

(1999, 2000 & 2003), Douglas och Shepherd (2002), Shepherd, Zacharakis och Baron 

(2003), Choi och Shepherd (2004 & 2005), Franke et al. (2006 & 2008), Valliere och 

Peterson (2007), Zacharakis et al. (2007), Brundin et al. (2008), Bruns och Fletcher 

(2008), Bruns et al. (2008) samt DeTienne et al. (2008). I entreprenörskapsforskning 

har man oftare använt enkäter och intervjuer för att studera olika investerares val och 

beslutsfattande om att investera i nya företag. Även om dessa metoder har fört fältet 

framåt, innebär de ofta datainsamling i efterhand, vilket kräver att respondenterna 

måste komma ihåg och kunna uttrycka tidigare beslut, vilket kan leda till systematiska 

fel och revisionism i återkallelsen. Därför behövs också andra metoder som inte har 

dessa potentiella begränsningar för att undersöka dessa frågor, conjoint analys 

representerar en sådan metod. Conjoint analys gör det möjligt för forskare att dela upp 

respondenternas beslut till underliggande preferensstrukturer och beslutsregler genom 

att samla in data då respondenterna fattar beslut. Detta gör det möjligt att bedöma 
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teorin som respondenten använder i stället för den teori respondenter vill säga att de 

använder eller tror sig använda, vilket igen är det man ofta får veta med 

enkätundersökningar om respondentens tidigare beslut. (Lohrke, Holloway & Woolley, 

2010) Conjoint analys har använts inom entreprenörskaps forsking för att undersöka 

homosocialitet mellan Venture Capitalist investerare och ledningsgrupper i en studie av 

Franke et al. (2006). De flesta studier inom entreprenörskap där man använt conjoint 

analys som metod studerar hur riskkapitalinvesterare bedömer nya företag. Andra 

studier där man använt conjoint analys inom entreprenörskapsforskningen handlar om 

hur entreprenörer bedömer riskkapitalinvesterare, hur lånekontor bedömer 

entreprenörer, andra viktiga beslutskoncept inklusive exploaterings möjligheter, 

egenföretagande som ett yrkesval, familjeföretags arv och nya företags legitimitet. 

Användningen av conjoint analys som metod inom entreprenörskaps forskning håller 

på att växa. (Lohrke et al., 2010:20) Conjoint analys är en utmärkt teknik för teori 

testning, d.v.s. för att undersöka hypotesrelationer mellan ett antal kriterier, ett beslut 

och en bedömning. Conjoint analys lämpar sig väl för forskningsfrågor som involverar 

betydelsen och/eller relativa betydelsen av en uppsättning av beslutskriterierna för en 

viss bedömning samt för att utreda hypotetiska ansvarsförhållanden. (Stepherd & 

Zacharakis, 1999:205) 

2.2.3 Begränsningar 

Det finns vissa begränsningar med conjoint analys som metod. Forskare har noterat att 

eftersom studierna ofta bedrivs i hypotetiska sammanhang saknas faktiska 

konsekvenser. Därför kan det ifrågasättas i vilken grad conjoint analys identifierar 

sanna preferensstrukturer. I synnerhet visar forskning inom experimentellekonomi att 

när datainsamling saknar sanna incitament för att motivera beteende, får 

respondenterna inte förbruka den kognitiva ansträngning som krävs för att avslöja 

riktiga bedömningar, vilket resulterar i otillförlitliga uppgifter. (Smith & Walker, 1993) 

I ett försök att ta itu med dessa begränsningar, har den senaste forskningen tillämpat 

incitamentjusterade val för att ge mer realistiska incitamentsstrukturer. Forskare kan 

också göra kontrollstester genom att be respondenterna betygsätta hur nära de olika 

scenarierna matchade deras viktigaste beslutskriterier.  Conjoint analysen kräver också 

att forskaren på förhand vet vilka som kan vara de mest kritiska attribut och nivåer som 

påverkar respondentens beslutsfattande. (Lohrke et al., 2010:23) 
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2.3 Affärsänglarna 

Affärsänglarna investerar mera kapital i ett större antal företag än någon annan källa 

till extern finansiering. Men det är ändå svårt att uppskatta det exakta antalet 

investeringar affärsänglarna gör, p.g.a. dess fragmenterade karaktär. Detta har lett till 

att det tidigare forskats betydligt mindre i affärsänglar än andra riskkapitalinvesterare. 

(Sudek, 2007:89)  

Det finns ingen exakt definition på affärsänglar, utan definitionen av dessa investerare 

är mycket bunden till forskningsfrågan och dess karaktär. (Avdeitchikova, Landström& 

Månsson, 2008) Mason och Harrison (2008:309) definierar affärsängeln som en 

person med hög nettoförmögenhet, som fungerar allena eller i ett formellt eller 

informellt syndikat, och som investerar hans eller hennes egna pengar direkt till ett 

onoterat företag, där det inte finns någon familjeanknytning och som efter att gjort en 

investering i allmänhet tar aktivt engagemang i företaget t.ex. som rådgivare eller 

ledamot i styrelsen. (Mason& Harrison, 2008:309 & 1995:153) Denna definition 

motsvarar också Landströms (2007:8) definition av affärsängel och ligger som grund 

för Lahtis (2011a) definition av en affärsängel, med skillnaden att Lahti (2011a) räknar 

också investerare som investerar genom ett företag sina egna pengar som affärsänglar. 

(Lahti, 2011a:153) Enligt Landström (1993) är det gemensamt för affärsänglar i USA, 

Storbritannien och Sverige att affärsänglarna är äldre män. Speciellt är de äldre i 

Sverige och Storbritannien medan de tenderar att vara i jämförelse lite yngre i USA. 

(Landström 1993) 

Enligt Holaday, Meltzer och McCormick (2002) kallas affärsänglarna för änglar p.g.a. 

att den finansiering de ger verkar vara sänd från himmelen vid den tid då vännernas 

och familjens pengar är slut och företaget inte ännu har utvecklat sina produkter eller 

intäkter tillräckligt för att kunna locka andra investerare. (Holaday, 

Meltzer&McCormick, 2002:129) Ursprungligen har termen ängel använts för att 

beskriva individer som investerade i teaterproduktioner på Broadway, för att lära 

känna sina favoritskådespelare. Redan då var det fråga om riskkapitalinvestering p.g.a. 

att ifall skådespelet misslyckades och blev en flopp miste investeraren sina pengar, men 

om det var en succé delade de på vinsten. Affärsänglar är högriskinvesterare som 

investerar sina egna pengar i entreprenöriella företag med en hög avkastning. 

(Avdeitchikova et al., 2008) Affärsänglarna är inte släkt eller familj till entreprenören 

eller själva entreprenören, utan en utomstående investerare. (Prowse, 1998:786 och 

Wetzel, 1983) Enligt Wetzel är affärsänglarna mycket olika personer, som ofta skapat 
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sina egna framgångsrika företag och som investerar förutom kapital också sina egna 

erfarenheter i det företag de stöder. (Wetzel, 1983) Förutom kapital och erfarenhet kan 

affärsänglarna också erbjuda entreprenören sitt kunnande inom marknadsföring, affärs 

know-how, kontakter och sin arbetskraft. (Mason & Harrison, 1995) 

75-83 % av affärsänglarna har själva erfarenhet av företagande inom nystartade 

företag. (Van Osnabrugge& Robinson, 2000) Enligt Lahti (2011a) är de flesta 

affärsänglarna i Finland före detta entreprenörer, då 83 % av änglarna i studien gjord 

år 2006 hade grundat åtminstone ett företag. I genomsnitt hade dessa affärsänglar 

grundat 2,81 företag.  De affärsänglar i Finland som inte hade erfarenhet av att vara 

entreprenörer hade en bakgrund i att vara ledare för större etablerade företag på 

finanssektorn. (Lahti, 2011a:156) Affärsänglarna i Finland är också erfarna investerare 

med en hög investeringsaktivitet. (Lahti, 2011b:51-52) P.g.a. att de finska 

affärsänglarna har en så hög investeringsaktivitet gör det att de har en begränsad 

förmåga att engagera sig i de investerade företagens dagliga verksamhet, vilket gör att 

det mervärde affärsänglarna kan erbjuda genom praktiska roller såsom rådgivning och 

mentorskap blir begränsad.  (Lahti, 2011b:52)  

Affärsängelmarknaden är mycket heterogen, vilket betyder att det är svårt att allmänt 

definiera hur marknaden fungerar. Detta beror på att änglarna har olika bakgrund och 

historia, t.ex. vissa har själva fungerat som entreprenörer och skaffat på det viset sin 

förmögenhet, andra har fått den t.ex. via arv. (Prowse, 1998:787) 

2.3.1 Affärsängel marknaden i Finland 

Affärsänglar kan hjälpa till att överbrygga både den ursprungliga kapitalbristen i början 

av ett företags utveckling och under den andra kapitalbrist då ett företag är i behov av 

stora summor pengar, men är fortfarande för liten för att höja Venture Capital 

finansiering. För att täcka investeringsbehov i den andra kapitalbristen, kan 

affärsänglar välja att saminvestera tillsammans med andra affärsänglar eller offentliga 

finansiärer. Den informella Venture Capital marknaden är underutvecklad i Finland 

enligt Lumme, Mason och Suomi (1998). Även om det inte finns några exakta siffror på 

hur många affärsänglar som finns i Finland så kan brist på affärsängelnätverk och 

frånvaro av skattelättnader vara ett hinder för marknadens utveckling. (Lahti 2011b:51) 

Det finns två affärsängelnätverk i Finland, vilka är FiBAN (Finnish Business Angels 

Network) och BAF (Business Angels Finland Oy). (EBAN, 2014:4). Bristen på ängel 

nätverk ger en låg insyn i marknaden, med effekten av att begränsa marknadsaktivitet. 
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Skattelättnader för ängel investeringar kan vara ett sätt för att öka investeringsaktivitet 

genom att förbättra risk och avkastning relationen. I Finland finns det inga 

skattelättnader och kapital beskattas som intäkterna från placeringsverksamheten. 

(Lahti 2011b:51)  

2.4 Att hitta en affärsängel 

Även om affärsänglarna är mytiska personer som kan vara svåra att finna, har de flesta 

entreprenörer hört om dem eller t.o.m. hittat någon av dem. Enligt Wetzel (1983) 

brukar man hitta dem i kluster som är länkade via ett informellt nätverk av vänner och 

affärsbekanta. Att hitta en investerare brukar vanligtvis leda till att man hittar tre eller 

fyra mer, vilket leder till en slags snöbollseffekt. Enligt Van Osnabrugge och Robinson 

(2000) finns det tio sätt att hitta en affärsängel. Dessa är:  

4) Genom det ägna nätverket av vänner och kollegor 

5) Det professionella nätverket av advokater, revisorer och börsmäklare 

6) Med en snöbollseffekt, där man hittar en affärsängel som känner igen andra 
affärsänglar 

7) Matchningstjänster 

8) Ängel allianser 

9) Venture Capital (riskkapital) klubbar 

10) Internet 

11) Matchmakers 

12) Postlistor och publikationer samt via 

13) Investeringsföretag 

Alla änglar kommer ändå inte från himlen, vissa kan vara förklädda djävlar. Dessa 

änglar kan dra ut finansieringsprocessen genom att inte fullfölja sina 

finansieringsåtaganden. Oerfarna änglar kan ge dåliga råd, som kostar företaget tid och 

pengar. För att undvika skadliga änglar, bör företagarna genomföra due diligence på 

egen hand för att lära sig mer om den blivande affärsängelns färdigheter, personlighet 

och erfarenhet. Online sökningar och branschpublikationer kan belysa ängelns 

potential, yrkesskicklighet och investeringserfarenhet. Grundaren av andra företag 

vilka ängeln har investerat i kan ge företagaren en god uppfattning om vad han eller 

hon kan förvänta sig av ängeln. Slutligen bör företagare följa sin instinkt om att verkar 
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ängeln trovärdig. En förtroendefull relation mellan ängeln och entreprenören är en 

viktig ingrediens i en framgångsrik satsning. Då en himmel sänd ängel ger stöd och 

goda råd, kan inblandningen av en ängel som saknar kunskap om företagets bransch 

eller produkter försvåra företagets tillväxt i ett kritiskt tidigt skede. (Holaday et al., 

2002:130) 

2.5 Hur affärsänglarna investerar 

Då nystartade företag söker finansiering, är affärsänglarna de som oftast erbjuder 

finansiering vid företagets andra finansieringsomgång. Före detta har företagen oftast 

fått finansiering av familjen och vännerna. Efter affärsänglakapital brukar den tredje 

finansierings omgången finansieras av Venture Capital företag eller av affärsänglar (se 

figur 4). (Prowse, 1998:786) 44 % av företagen affärsänglarna investerar i är nystartade 

företag, och 80 % av företagen är mindre än fem år gamla. (Wetzel, 1983:26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Van Osnabrugge& Robinson 2000:37) 

Figur 4 Investerare under företagets olika skeden.  
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2.5.1 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen går att dela in i åtta olika steg vilka är motiv, 

investeringskriterier, screening, att hitta erbjudanden, due diligence, förhandlingar och 

investeringen, övervakning och avslutning och realisering av avkastningen (se figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Van Osnabrugge& Robinson, 2000:116)  

Figur 5 Stegen i affärsänglarnas investeringsprocess.  

P.g.a. att investeringsprocessens tre sista steg inte är relevanta för denna studie 

kommer de inte att behandlas mer ingående i de följande kapitlen. 

2.5.1.1 Motiv 

Affärsänglarna har olika motiv för investering. Vissa investerar för att skaffa sig pengar, 

andra investerar i företag för att själva kunna vara aktiva inom företagets verksamhet 

och på det viset skaffa sig ett jobb, eller för andra osjälviska orsaker.  (Prowse, 

1998:788) Ofta jobbar affärsänglarna på deltid eller i perioder på heltid, för att hjälpa 

entreprenören med svårare frågor. (Van Osnabrugge& Robinson, 2000) De brukar 

njuta av att kunna hjälpa entreprenören att utveckla sin verksamhet och på det viset ge 

tillbaka åt det entreprenöriella samhället. (Benjamin& Margulis, 2000, Van 

Osnabrugge& Robinson, 2000, Sudek, 2007:90)  

Endast en minoritet av affärsänglarna motiveras dock till att investera preliminärt 

p.g.a. ej finansiella faktorer. De affärsänglar, som motiveras till att investera 
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preliminärt p.g.a. osjälviska grunder d.v.s. att föra sina kunskaper vidare till nästa 

generation av entreprenörer och stimulera entreprenörskap lever ofta på landsbygden 

eller glesbygden. (Van Osnabrugge& Robinson, 2000:119).  

2.5.1.2 Investeringskriterierna 

För att investera i ett företag har affäränglarna olika kriterier som de önskar att 

uppfylls. De olika investeringskriterierna väger olika i de olika stegen i 

investeringsprocessen. På grund av att affärsänglarna ofta är aktivt med i de företags 

verksamhet som de investerat i blir relationen mycket personlig mellan affärsänglarna 

och entreprenörerna. (Benjamin& Margulis, 2000, Van Osnabrugge& Robinson, 2000, 

Sudek, 2007) 

Entreprenören och ledningsgruppen är oftast av avgörande betydelse totalt, men under 

screening skedet (d.v.s. första mötet då investerarna ser på många erbjudanden för att 

hitta några som fångar ögat) är marknaden och produkten mycket viktiga, följt av 

entreprenören och ledningsgruppen varefter kommer ekonomin. Även om de 

finansiella prognoserna för en investeringsmöjlighet är av endast underordnad 

betydelse i början, blir de allt viktigare i senare skeden för affärsänglarna. (Van 

Osnabrugge& Robinson, 2000:119)  

Enligt Van Osnabrugges och Robinsons (2000) forskning där de studerade europeiska 

investeringar i nystartade företag, var de två av 27 viktigaste egenskaperna och 

valkriterierna att entreprenören skulle vara entusiastisk och pålitlig, Timmons och 

Spinelli (2004) kom fram till att viktigaste egenskaperna för en framgångsrik 

entreprenör är engagemang och beslutsamhet. Också Benjamin och Margulis (2000) 

lyfter fram viktiga egenskaper för entreprenörer som passion, entusiasm och 

engagemang. Van Osnabrugge och Robinson (2000) påstår också att entreprenörens 

kunnande, meritlista och att entreprenören är trevlig vid möten var viktiga egenskaper 

för en affärsängel.  

Affärsängelns beslut påverkas ofta av det första intryck som formas av entreprenören 

under screening skedet, d.v.s. affärsängelns och entreprenörens första möte. Under 

mötet presenterar entreprenören företagsplanen och svarar på eventuella frågor som 

affärsängeln har. Enligt Sudek (2007) koncentrerar sig änglarna under screening 

skedet speciellt på fyra olika teman, vilka är; entreprenörens passion, entreprenörens 

pålitlighet, ledningsgruppens kvalitet och på en exit strategi eller 
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likviditetsmöjligheterna. (Sudek, 2007:95) Detta är något som skiljer sig från Van 

Osnabrugges och Robinsons forskning (2000) som anser, som nyss nämnts, att 

marknaden och produkten är det som är viktigast under screening skedet. 

Affärsänglarna anser att passion är viktigt för entreprenören p.g.a. att skedet då 

företaget är nystartat ofta är så svårt, och ifall entreprenören saknar passion eller 

entusiasm då, är sannolikheten att företaget blir en succé mindre. Änglarna är också 

rädda att ifall entreprenören saknade passion orkar hon inte jobba för att lösa alla de 

problem som uppstår under skedet då företaget är nystartat. (Sudek, 2007) 

Ifall en entreprenör inte är pålitlig enligt affärsängeln, har det ingen skillnad hur bra 

affärsidén, tillväxtmöjligheterna eller avkastningen på investeringen skulle vara enligt 

entreprenören. Ifall en entreprenör är pålitlig syns det vanligtvis i hur hon svarar på 

olika frågor. Ifall en entreprenör inte har ett svar till en fråga men säger sig ta reda på 

svaret senare, då anses entreprenören mer pålitlig än ifall hon ger opålitliga eller falska 

svar, eller undviker att svara på en fråga. (Sudek, 2007:95) 

Då affärsänglarna överväger ifall en ledningsgrupp är passlig för projektet, diskuterar 

de ofta ifall alla delarna i ledningsgruppen är på plats. Ifall företaget ännu är nystartat 

är det inte lika viktigt att alla bitarna i ledningsgruppen ännu är på plats, ifall 

entreprenören vet vilka egenskaper som är viktiga för en framgångsrik ledningsgrupp.  

Affärsänglarna förväntar inte att själva entreprenören skulle klara av att ensam sköta 

allt, men hon förväntas veta vilka brister som finns i ledningsgruppen och hurdana 

personer och med vilka egenskaper borde ännu tilläggas till ledningsgruppen. Lika som 

med entreprenören uppskattar änglarna att ledningsgruppen är passionerad och 

enangerad, dessutom är individens förstående om den egna rollen i ledningsgruppen 

ett plus. En mycket uppskattad egenskap för en ledningsgrupp är att ledningsgruppen 

varit förut med i ett framgångsrikt team, eller visade engagemang genom att ha kämpat 

sig igenom svåra tider för att gå vidare med företaget. För att ett team skulle komma 

vidare till due dilligence skedet är det viktigt att ledningsgruppen är lätt att lära och 

utbilda till att bli ännu bättre.  Vissa affärsänglar ser också tidigare erfarenhet och 

kompletterande kunskaper av rådgivare som ett plus så som också individernas 

meritlista och tidigare erfarenhet av att jobba tillsammans med de andra 

medlemmarna i ledningsgruppen. (Sudek, 2007) 

Affärsänglarna investerar oftast för att få en vinst på det investerade kapitalet. För att 

få detta är det viktigt att entreprenören har en exit strategi. Vanligtvis investerar 
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änglarna för en tidsperiod på 4-6 år, varefter de vill se en möjlighet för likvidation eller 

exit. Efter 4-6 år önskar sig affärsängeln att företaget skapat så mycket tillväxt att det är 

attraktivt för köpare eller har möjlighet för att bli börsnoterat. Börsnoteringar är 

mycket sällsynta, vilket gör att änglarna ofta vill veta av entreprenören vilka skulle 

kunna vara potentiella köpare för företaget i framtiden. (Sudek, 2007) 

Vissa änglar fäster också mer uppmärksamhet på andra kriterier p.g.a. att ha haft i 

historien dåliga erfarenheter av en viss typs investeringar som misslyckats. Andra 

fäster uppmärksamhet på vissa områden som finans, marknadsföring eller 

immaterialrätt p.g.a. sin professionella bakgrund inom dessa områden. (Sudek, 

2007:97)  

Eftersom affärsänglar investerar sina egna pengar och på det viset inte är ansvariga för 

någon annan, kan de ha personliga och ofta idiosynkratiska investeringskriterier. Enligt 

Mason och Starks studie (2004) är affärsänglarnas attityd mot 

investeringsmöjligheterna starkt påverkade av affärsänglens bakgrund och 

erfarenheter. För det första är det ett sätt för affärsänglarna att minska 

investeringsrisken genom att begränsa investeringarna till situationer där de har en 

viss förkunskap. Som en av änglarna som Mason och Stark studerades sade: ju fler 

okända faktorer som du kan ta ut, desto mindre är risken. Om du har varit inblandad i 

branschen, eller har ett särskilt intresse i något kan det hjälpa (Mason&Stark, 

2004:240). Enligt Lahti (2011a:158) investerar de flesta affärsänglar i Finland (89 %) i 

en industri de själva känner väl eller åtminstone lite till. Liknande resultat visar också 

Lumme et al. (1998) i sin studie att affärsänglarna i. (Lumme et al., 1998) 

2.5.1.3 Screening 

För att hitta en potentiell investeringsmöjlighet som är genomförbar och motsvarar 

deras investeringskriterier, måste investeraren gå igenom en mängd av potentiella 

möjligheter. Investerare som vill investera i unga entreprenörföretag står speciellt inför 

ett antal problem vid inledande granskningen. För det första, har inte privatägda 

företag till skillnad från börsnoterade företag något historisk data, såsom dividednivå 

eller prisutveckling som stöd för bedömningen. För det andra, har inte investerarna 

företagsspecifikt kunnande för att kunna bedöma möjligheten i sin helhet. För det 

tredje, verkar det som om försök att åtgärda företag som investerats i efter att 

investeringen gjorts fungerar sällan, vilket gör det speciellt viktigt att finansiera redan 

från början högkvalitativa företag. För att skydda sina begränsade ekonomiska resurser 
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måste affärsänglarna se till att deras filtreringsprocess endast släpper igenom 

erbjudanden som motsvarar deras investeringskriterier och kan slutföras. (Van 

Osnabrugge& Robinson, 2000:143) Affärsänglar tenderar att leta efter 

investeringsmöjligheter på ett tillfälligt ovetenskapligt sätt, snarare än att proaktivt 

söka. (Van Osnabrugge& Robinson, 2000:144) En förklaring till detta är att 

affärsänglar investerar bara på deltid. (Van Osnabrugge& Robinson, 2000:144) Det är i 

dessa beslut klart att en stor del bestäms av ödet, då de vanligtvis får veta om 

investeringsmöjligheterna genom ett nätverk av familj, vänner, affärsbekanta, revisorer 

och jurister som referens, eller direkt från entreprenören. Bara en liten del av 

affärsänglarna använder sig proaktivt av matchnings tjänster, då de flesta föredrar att 

använda vänner och affärsbekanta. (Wetzel, 1983:24, Van Osnabrugge& Robinson, 

2000:144) Enligt Wetzel gör detta, att marknadsmekanismen för affärsängel 

finansiering är mycket ineffektiv och slumpmässig. (Wetzel, 1983:24, Van 

Osnabrugge& Robinson, 2000:144) Vilket leder till att affärsänglarna brukar söka 

investeringsmöjligheter tills de hittar en intressant som de lite jämför med andra 

möjligheter som fortfarande kommer in (Van Osnabrugge& Robinson, 2000:145). 

Enligt Van Osnabrugge och Robinson (2000) investerar affärsänglarna bara i en 

bråkdel av de möjligheter de ser, men ändå investerar de i ett större antal möjligheter 

än till exempel riskkapitalinvesterarna (Venture Capitalist).  (Van Osnabrugge& 

Robinson, 2000:146) 

2.5.1.4 Due diligence 

För att göra en god investering är det av avgörande betydelse att göra due diligence, 

d.v.s. kontrollera alla de eventuella affärsmöjligheterna som överlever den inledande 

granskningen. Under due diligence kontrolleras riktigheten av affärsplanen, reviderade 

räkenskaper och intern redovisning, få svar på garanti och andra standard enkäter, 

patent sökningar, och tekniska undersökningar. Dessutom är opublicerad 

redovisningsinformation och subjektiv information viktig, dessa uppgifter samlas in 

genom att ringa kunder, leverantörer, advokater och bankirer samt genom att 

kontrollera facktidskrifter. Due diligence betonar förståelse och beräkning av risken för 

den föreslagna investeringen, snarare än tvärtom. Faktorer som analyseras och 

konrolleras under due diligence är; ledningsgruppens meritlista, marknadens storlek 

och tillväxt möjligheter, efterfrågan efter produkten bland målgruppen, förmågan att 

leverera produkten i tid och för det bestämda priset, produktens konkurrensfördelar, 

konkurrenter, marknadsförings- och distributionsplaner, ekonomiska prognoserna, 
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bedömning av antaganden, utvärdering av immateriella rättigheterna, existerande eller 

möjliga rättsliga oförutsedda händelser och värderingen av satsningen. (Van 

Osnabrugge&Robinson, 2000: 151-152) 

Enligt Mason och Harrison, Van Osnabrugge och Robinson samt Sudek tenderar 

affärsänglar att göra mindre due dilligence än t.ex. Venture Capital investerarna, endast 

åtta procent av affärsänglarna tar tre eller fler referenser. Affärsänglarna fungerar 

också mindre professionellt under due dilligence, då de fungerar mer opportunistiskt 

och litar mera på sin instinkt än att räkna den interna avkastningen. (Mason&Harrison, 

1996, Van Osnabrugge&Robinson, 2000, Sudek, 2007:90) Detta skiljer sig från de 

finska affärsänglarna som Lahti studerat vilka använder en mängd olika 

informationskällor och värderingsmetoder för deras due diligence, de spenderar också 

mycket tid på att värdera entreprenörens humankapital. (Lahti, 2011a:160) Över 

hälften av de finska affärsänglar använder sig av affärsplanen, intervjuer med 

entreprenören och ledningsgruppen, försäljnings och marknadsföringsuppgifter, 

produkt information, ledningsprognoser, entreprenörens och ledningens CV, 

produktkapacitet/ teknisk information, föreslagen exit tid och metod, 

marknadsundersökningar, intervjuer av andra personer i företaget, andra investerare 

och den egna due diligence rapporten som källa för due diligence. Över hälften av dessa 

affärsänglar använder som värderingsmetoder uppskattning av framtida intäkter samt 

diskonterade framtida kassaflöden. (Lahti, 2011a:161) 

Det är viktigt att inse att en noggrant gjord genomgång kan vara en lång och svår 

process för en investerare och bör göras endast om de menar allvar med erbjudandet. 

En affärsängel summerade dess besvärliga natur enligt följande; 

” It´s fair to say that the due-diligence process is the hardest thing that you have to do, to check 
out everything they say is true, that the market is there, that they have the necessary skills and 
background to do what they say they´re going to do; that´s the hardest bit, and that´s general, 
regardless of what you invest in.”(Van Osnabrugge& Robinson, 2000:152-153) 
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3 METODIK 

I kapitlet berättas om de metoder som använts i avhandlingen. Metoderna som 

behandlas är avhandlingens utvalsstrategi, d.v.s. vilken urvalsmetod som användes 

samt hur urvalet valdes för studien. Dessutom berättas det om 

datainsamlingsmetoderna som användes samt vilka analysmetoder som användes för 

att analysera resultatet ur studien. Till slut görs en kritisk utvärdering av arbetet, där 

studiens reliabilitet, validitet och replikerbarhet behandlas. 

3.1 Urvalsstrategi 

P.g.a. att forskningen avgränsas till att skapa ett datainsamlingsinstrument för att 

studera homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer i Finland kommer endast 

affärsänglar i Finland att användas som respondenter i pilotstudien.  

Urvalsmetoden som användes är ett snöbollsurval som är ett icke-slumpmässigt urval 

som används, då populationen är svår att hitta eller svår att undersöka. Affärsänglarna 

kan bra kategoriseras till en population som är svår att hitta, då som tidigare nämnts i 

teorin om affärsänglar (kap. 2.4), är affärsänglarna enligt Wetzel mytiska personer som 

kan vara svåra att finna men man brukar hitta dem i kluster som är länkade via ett 

informellt nätverk av vänner och affärsbekanta. Att hitta en investerare brukar 

vanligtvis leda till att man hittar tre eller fyra mer, vilket leder till en slags 

snöbollseffekt. (Wetzel, 1983:25-26)  

3.1.1 Snöbollsurval 

Snöbollsurval eller kedjeurval kan användas ibland för att få kontakt med grupper av 

personer som man inte kan ställa upp en urvalsram för (Bryman & Bell, 2011:178). 

Sådana här personer kan vara t.ex. personer som säger sig vara arbetslösa men ändå 

arbetar i verkligheten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:240). Snöbollsurval är ett 

sorts bekvämlighetsurval, där forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor 

som är relevanta för undersökningen, och använder därefter sig av dessa människor för 

att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2011:126). I praktiken sker 

detta genom att man till en början kontaktar några respondenter i populationen och 

sedan ber dessa att identifiera andra respondenter som man kan kontakta för studien, 

som man igen ber att identifiera fler respondenter och så vidare. Detta fortsätter man 

med tills det inte går att identifiera flera respondenter eller man har uppnått ett 
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tillräckligt stort urval. Ett av problemen med snöbollsurval är att få den första 

kontakten. Efter detta borde det vara lättare att få kontakt med andra respondenter då 

det börjar gå framåt som en rullande snöboll. (Saunders et al., 2012:240) 

Snöbollsurvalet är inte slumpmässigt, för det går inte att veta från vilken population 

urvalet kommer. Med andra ord finns det ingen urvalsram för den population som 

stickprovet tas ifrån, och svårigheten att skapa en urvalsram som denna, innebär att 

angreppssättet är det ända möjliga. Problemet med snöbollsurval är att det är 

osannolikt att samplet kommer att vara representativt för populationen. (Bryman & 

Bell, 2011:127) Detta påverkas också av att respondenterna lätt identifierar andra 

respondenter som är lika dem själva, vilket också gör att det lätt uppstår ett mycket 

homogent urval och många fördomar som kan orsaka problem. (Saunders et al. 

2012:240) Normalt används snöbollsurval inte för kvantitativa utan kvalitativ 

forskning. Frågor om extern validitet och generaliserbarhet är inte lika framträdande 

inom kvalitativ forskning som i kvantitativ forskning. (Bryman & Bell, 2011:127) 

Enligt Nyberg (2000:102) kan antalet respondenter i en pilotundersökning vara två-tio 

personer av samma slag som de som i slutliga studien skall fungera som respondenter. 

Därför var målet i denna studie att få ett urval på fem-tio affärsänglar för pilotstudien 

samt att få hjälp för att utveckla datainsamlingsinstrumentet av en affärsängel och en 

akademiker.  

Snöbollsurvalet i studien skedde genom att tre personer A, B och C (se Figur 6) till en 

början kontaktades, varav två personer B och C gick att identifiera som affärsänglar och 

en person A som en kontaktperson med ett bra nätverk. Av dessa tre personer var en av 

affärsänglarna B och kontaktpersonen A villiga att hjälpa med att utföra pilotstudien. 

Denna affärsängel fungerade som en mentor som man kunde öppet diskutera idén om 

datainsamlingsinstrumentet med och hjälpte på detta vis genom att verifiera t.ex. de 

olika attributen. Person B testade också datainsamlingsinstrumentets första version, 

för att känna efter hur det är att utföra testet, varefter han ännu kommenterade vad 

som eventuellt skulle kunna ändras. Med hjälp av personen A gick det att få kontakt 

med en akademiker A2 som använt sig mycket av conjoint analys i sina studier och som 

i en öppen diskussion kunde ge råd och kommentera datainsamlingsinstrumentet från 

en erfaren forskares synvinkel. Personen A kunde också identifiera en affärsängel A4 

och två andra kontaktpersoner A1 och A3, som kunde hjälpa med att identifiera andra 

affärsänglar. Tyvärr ville affärsängeln A4 inte delta i pilotstudien, men med hjälp av de 

andra kontaktpersonerna A1 och A3 gick det att identifiera flera potentiella 
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3.4.3 

3.4.4 

3.4.2.1 

1.4 

1.5 

2 

1 

3 
3.4.1 

3.1 

3,2 

3.3 

3.4 

A 

testpersoner. Kontaktpersonen A3 kunde identifiera fyra affärsänglar varav två A3.3 

och A3.4 deltog i piloteringen av studien genom att genomföra conjoint studien och 

samtidigt berätta tankarna om datainsamlingsinstrumentet högt. Affärsänglarna A3.1 

och A3.2 deltog inte i pilotstudien p.g.a. att det inte gick att få kontakt med dem. 

Affärsängel A3.4 visade sig vara mycket bra på att identifiera andra affärsänglar. Av de 

affärsänglar affärsängel A3.4 identifierade deltog tre affärsänglar i piloteringen A3.4.1, 

A3.4.2 och A3.4.3. Av dessa affärsänglar gick det att träffa två A3.4.2 och A3.4.3 som 

testade datainsamlingsinstrumentet genom att utföra conjoint studien och berätta högt 

sina tankar om datainsamlingsinstrumentet. Affärsängel A3.4.1 var mycket upptagen 

men ville delta i piloteringen genom att utföra conjoint testet och skriva ner sina tankar 

om studien i slutet av testet. Affärsängel A3.4.2 kunde dessutom identifiera en 

affärsängel A3.4.2.1 som till en början lovade delta i piloteringen genom att berätta sina 

tankar högt om datainsamlingsinstrumentet, men blev förhindrad och kunde tyvärr 

inte till slut delta. Kontaktersonen A1 identifierade fem personer som fungerar som 

företagsledare eller företagare för större företag. Dessa fem personer gick inte att träffa, 

så de bads fylla i testet och kommentera i slutet de tankar som uppkommit medan de 

utfört uppgiften. Av dessa fem personer visste man att en fungerade också som 

affärsängel, medan det var osäkert om de fyra andra gjorde det. Därför lades det en till 

fråga i datainsamlingsinstrumentet för dessa fem personer, där man frågade om de 

fungerat som affärsänglar för något företag. Av dem två som deltog i pilotstudien visade 

sig den ena (A1.3) vara en affärsängel. 

 

Figur 6 Karta över snöbollsurvalets framgång. 
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Sammanlagt deltog sju affärsänglar, en entreprenör och en akademiker i pilotstudien.  

3.2 Datainsamling och analys 

I kapitlet berättas om studiens undersökningsstrategi, datainsamlingsmetoderna samt 

hur data analyserades. Datainsamlingen består av en pilotstudie av 

datainsamlingsinstrumentet. I pilotstudien testas datainsamlingsinstrumentet i sin 

helhet för att identifiera problem i uppbyggnaden av instrumentet och i utförandet av 

testet.  

3.2.1 Undersökningsstrategi 

Forskningsstrategierna kan delas i två grupper kvantitativa och kvalitativa forskningar. 

Kvantitativ forskning kan anses kvantifiera insamling och analys av data. 

Huvudskillnaden med kvantitativ forskning från kvalitativ forskning är att, den 

innehåller ett deduktivt synsätt då det gäller förhållandet mellan teori och empiri, vilket 

betyder att tyngden ligger på att pröva teorier. Kvalitativ forskning uppfattas vanligtvis 

däremot som en forskningsstrategi som fokuserar på ord och betonar i huvudsak ett 

induktivt synsätt gällande förhållandet mellan teori och empiri. I kvalitativ forskning 

betonar man individens uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet, som enligt 

kvalitativa synsättet är en ständigt föränderlig egenskap. (Bryman & Bell, 2011:40) 

Forskningsansats i vetenskapliga undersökningar är antingen deduktiv, induktiv eller 

abduktiv. Forskningsansatser berättar hur teorin och empirin förhåller sig till varandra 

i forskningen. Då utgångspunkten i en forskning är de redan existerande teorierna och 

tidigare forskningarna, är forskningen deduktiv. Detta betyder att teorierna skapar en 

grund för forskarens arbete och hypoteser som testas. Typiska drag för deduktiva 

ansatsen är att den strävar till att förklara variablernas kausala relationer genom 

kvantitativ datainsamling. I en induktiv forskning skapar insamlade data basen för den 

teoretiska referensramen. Krävande med induktiv ansats är att forskaren inte känner 

till tidigare forskning inom ämnet tillräckligt bra och teorin som skapas utifrån det 

insamlade data inte är generaliserbar. Typiska drag för en induktiv ansats är att den 

försöker förklara hur människor binder till olika händelser med hjälp av en kvalitativ 

datainsamling. Abduktiv forskningsansats är en kombination av både deduktiv och 

induktiv forskningsansats. Abduktiv ansats kräver systematiskt samverkan mellan teori 

och empiri. (Saunders et al., 2012:124-127) I denna avhandling används abduktiv 

forskningsansats, där man till en början bekantar sig med existerande teorier och 
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forskningar där man använt conjoint analys inom entreprenörskapsstudier och teori 

om homosocialitet. Varefter sker den empiriska delen, där man skapar ett conjoint 

datainsamlingsinstrument för att undersöka homosocialitet mellan affärsänglar och 

entreprenörer som sedan testas i en pilotstudie. I studien används både kvantitativ och 

kvalitativ forskningsstrategi, då man till en början skapar ett datainsamlingsinstrument 

baserat på teori om conjoint analys, homosocialitet och teori om affärsänglars 

investeringskriterier, varefter datainsamlingsinstrumentet testas i en pilotstudie, där 

man samlar in både data om affärsänglarnas beslutsfattande med hjälp av 

datainsamlingsinstrumentet men också information om hur man skulle kunna 

förbättra datainsamlingsinstrumentet med hjälp av verbala protokoll. 

3.2.2 Pilotstudie 

En pilotstudie är en studie som görs före den större studien (Bernard, 2013). 

Pilotstudiens uppgift är inte endast att försäkra sig om att frågorna i t.ex. enkäten eller 

intervjuguiden fungerar utan att också försäkra sig om att datainsamlingsinstrumentet 

i sin helhet fungerar bra. Speciellt viktigt är det att utföra en pilotstudie i studier där 

man använder sig av ett datainsamlingsinstrument som kräver att respondenten svarar 

på frågorna för sig själva, utan att en intervjuare är på plats för att klargöra 

missförstånd. Problem med datainsamlingsinstrument som kan framkomma är t.ex. 

frågor där precis alla svarar likadant, frågor som får respondenten att känna sig 

obekväm att svara, oklara frågor som inte kan svaras för att man inte har tillräckligt 

med information om dem eller att de annars är oförståeliga, instruktionerna är 

bristfälliga eller det uppstår problem i frågornas flöde, vilket gör att de måste t.ex. 

omordnas.  Liknande problem med datainsamlingsinstrumentet kan också komma 

fram i andra slags studier som t.ex. i intervjuer. I pilotstudier där man testar slutna 

frågor kan det vara bra att använda sig av öppna frågor för att utveckla de fasta 

svarsalternativen. (Bryman & Bell, 2007:273-274) I conjoint pilotstudier är det 

dessutom viktigt att försäkra sig om att då man presenterar stimuli, att respondenten 

beter sig som om hon skulle vara i den egentliga situationen, där hon t.ex. skall välja 

mellan att köpa eller inte köpa en produkt, (Alriksson & Öberg, 2008:248) eller i detta 

fall välja mellan att investera eller inte investera i en entreprenör. En pilotstudie är 

också viktig för att man skall kunna beräkna hur lång tid det tar för respondenten att 

utföra studien, samt hur lång tid som finns att använda för studien. Problem kan 

uppstå med tidsberäkningen t.ex. om man till en början beräknat att man skulle kunna 

utföra studien i 30 minuters sessioner åt gången, men plötsligt dyker det också upp att 
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man kan använda bara 20 minuter för varje session. Då är det viktigt att man upptäckt 

allt som kan påverka utförandet av studien som t.ex. exemplet ovan före den första 

datainsamlingstidpunkten. Efter att man redan börjat studien kan man inte mer ändra 

på datainsamlingen eller datainsamlingsinstrumentet. Efter några träningspass kan 

man utföra reliabilitetskontroll mellan forskaren och en eller två respondenter som är 

motiverade och pålitliga, för att finna möjliga problem med t.ex. definitioner och 

protokoll och sedan göra ändringar efter detta. Pilotstudiens mening är att försäkra att 

det inte uppkommer några större besvikelser eller överraskningar under utförandet av 

den egentliga studien. (Bailey & Burch, 2002:136-140)  Ibland uppkommer det 

problem i pilotstudien som inte har att göra med utformning av definitioner eller tiden 

utan med datainsamlingsinstrumentets form, som t.ex. fontens storlek eller hurdant 

språk man använt. Det kan t.ex. hända att om man studerar äldre personer, att deras 

syn är nedsatt, då det är viktigt att lägga märke till font storleken och typsnittet. Det 

kan också hända att forskaren använt sig av ett språk som är bekant för henne, men 

inte för respondenten, antingen genom att man använt sig av uttryck som är obekanta, 

eller helt enkelt att själva språket datainsamlingsinstrumentet är skrivet på inte är 

respondentens modersmål, eller respondenten inte är flytande eller bekväm med 

språket. Att utföra en pilotstudie kommer inte att eliminera något av  

problemen, men pilotstudien kommer att identifiera problemen så att forskaren kan 

överväga konsekvenserna och besluta hur man skall hantera dem. (Litwin, 1995: 59-60) 

I conjoint studier har pilotstudier gjorts för att identifiera ytterligare attribut t.ex. 

genom att intervjua sju Venture Capitalist riskkapitalinvesterare samt genom att 

analysera 24 verkliga affärsplaner (Franke et. al., 2006&2008). Bruns et al. (2008) 

gjorde en pilotstudie, där de bad sex lånrådgivare kommentera instruktionerna och 

definitionerna av attributens nivåer och om de var tydliga, samt om instrumentet 

verkade realistiskt. Också Bruns och Fletcher (2008) gjorde en pilotstudier där de 

testade attributens och dess nivåers validitet med lånerådgivare och akademiker. I flera 

studier har man också haft övningsstimuli som inte är med i analysen, för att 

respondenten skall förstå uppgiften före själva studien (bl.a. Valliere & Peterson, 2007, 

Choi & Shepherd, 2005 och Bruns et.al., 2008).   

I denna pilotstudie var målet att testa datainsamlingsinstrumentet med 5-10 

affärsänglar samt en akademiker, för att verifiera att datainsamlingsinstrumentet 

fungerar så som menat i sin helhet, d.v.s. att t.ex. frågorna, attributen, attributens 

nivåer, allmänna beskrivningen av företaget, definitionerna och instruktionerna verkar 
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korrekta, klara och relevanta. Dessutom kontaktades en akademiker, som använt 

conjoint analys som metod i sina studier, för att verifiera, att 

datainsamlingsinstrumentet är korrekt uppbyggt. Till en början diskuterades 

datainsamlingsinstrumentet öppet med akademikern och en affärsängel, varefter 

datainsamlingsinstrumentet överfördes i digital form, för att conjoint analysen skulle 

kunna utföras av affärsänglarna som deltog i pilotstudien och som sedan kunde 

kommentera testet. I den öppna diskussionen med akademikern fokuserade 

diskussionen mer på datainsamlingsinstrumentet från en forskares perspektiv samt hur 

datainsamlingsinstrumentet är uppbyggt. Frågor som diskuterades med akademikern i 

en öppen diskussion var;  

1) Är instruktionerna tillräckligt klara? 

2) Är en rangordning av profilerna eller en skala bättre för denna studie? 

3) Hur bygga upp datainsamlingsinstrumentet i elektronisk form? 

4) Vad anser du om uppbyggnaden om stimuli? 

5) Är attributen och dess nivåer relevanta? 

I den öppna diskussionen med affärsängeln var fokusen på att verifiera att attributen 

och dess nivåer verkar rimliga ur en affärsängels synvinkel och att instruktionerna är 

klara så att det skall gå att utföra testet. Därför diskuterades i den öppna diskussionen 

med affärsängeln följande frågor; 

1) Är attributen relevanta? 

2) Är instruktionerna klara? 

3) Borde entreprenöregenskaperna som passion och meritlista vara i allmänna 
beskrivningen, eller finns det en anledning till att testa dem angående 
homosocialitet? 

4) Vad anser du om allmänna beskrivningen? skulle något behöva ändras?  

5) Är attributnivåerna relevanta? borde något ändras? 

För att identifiera problem med datainsamlingsinstrumentet användes förutom öppen 

diskussion också verbala protokoll med fem av affärsänglarna. Med verbala protokoll 

menar man en metod som bygger på att man ber respondenterna att tänka högt medan 

de utför en uppgift. Detta brukar man banda och sedan transkribera innehållet för att 

analyseras med hjälp av ett kodningsschema som används för att urskilja olika 

kategorier av tänkande. Idén med tekniken är att man försöker få fram respondentens 
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tankar under processen då de gör olika bedömningar eller löser problem. Tekniken 

bygger på Newell och Simons studier (1972) om mänskligt problemlösande, och har 

använts som metod mycket efter det inom företagsamhet och företagsledningen. 

(Bryman & Bell, 2007:231) I praktiken skedde detta i studien genom att, medan 

affärsänglarna utförde conjoint analysen, berättade de högt vilka tankar som uppstod 

av datainsamlingsinstrumentet. Allt vad de sade under och efter utförande av conjoint 

analysen sparades med en digital bandspelare och transkriberades efter testsessionen. 

En annan metod som användes för affärsänglar som inte gick att träffa t.ex. p.g.a. att de 

inte befann sig i Finland vid tidpunkten av pilotstudien, var att de fick instruktioner om 

att ge kommentarer om datainsamlingsinstrumentet per e-post varefter de utförde 

testet och kommenterade testet vid en öppen fråga i slutet av 

datainsamlingsinstrumentet. För att det affärsänglarna svarade i testet inte skulle 

påverkas av forskningsfrågan, fick alla affärsänglar utom den som 

datainsamlingsinstrumentet diskuterades öppet med veta själva forskningsfrågan 

datainsamlingsinstrumentet är uppbyggt för först efter utförandet av själva conjoint 

analysen. Det var dock också viktigt att få kommentarer om testet relaterat till 

forskningsfrågan vilket gjorde att datainsamlingsinstrumentet dessutom diskuterades 

öppet med de affärsänglar som gick att träffa efter att de utfört conjoint analysen och 

berättat sina tankar om datainsamlingsinstrumentet högt. 

3.2.3 Inspelning, transkribering och analys 

I kvalitativa undersökningar är man ofta intresserad också förutom i att veta vad 

respondenterna säger också veta hur de säger detta. För att kunna analysera det samt 

för att forskaren skall kunna fullt koncentrera sig på vad respondenten berättar under 

t.ex. en intervjusituation, är det bra att använda sig av en röstinspelare för att inte 

intervjuaren behöver koncentrera sig på att göra anteckningar om vad som sägs. 

Nackdelen med att använda sig av en röstinspelare är att respondenterna lätt blir 

förlägna, självmedvetna och besvärade av att det de säger sparas. Även om det brukar 

passa de flesta att man använder sig av en röstinspelare, är det viktigt att alltid fråga 

om lov att få spela in, för det kan alltid finnas någon som inte vill det. Då man använder 

sig av en röstinspelare måste det som sagts efteråt transkriberas, vilket betyder att det 

som bandats skrivs ner för att analyseras. Problemet med att transkribera är att det är 

tidskrävande, vilket i praktiken betyder att transkribering av en timmes intervju tar ca 

fem till sex timmar. Ett annat problem med inspelningar som transkriberas är att även 
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om man med hjälp av inspelning lyckas spara allt som sagts, så orsakar det att man 

kommer att ha mycket text som måste analyseras. Så förutom att transkribering är 

tidskrävande så resulterar det i många sidor av text som måste analyseras. Därför 

rekommenderas i kvalitativa studier att all analys av data inte lämnas till att alla 

intervjuer har gjorts och allt material har transkriberats. Dessutom är det bra att 

analysera materialet också under processen för att det kan komma upp teman som 

forskaren vill ta mer direkt upp i senare tillfällen. (Bryman & Bell, 2007:489-491)  

Enligt Saunders et al. (2012:485-488) är ett problem med transkribering, vilket gör att 

det är ett mycket tidskrävande arbete, att man måste vara noga om att transkriberingen 

är korrekt. Efter att man så att säga rengjort transkriberingen från fel, brukar vissa 

forskare skicka en kopia av utskriften till respondenten för slutlig kontroll. Även om det 

kan ses vara till hjälp för att korrigera faktiska fel, så har det visat sig att 

respondenterna lätt korrigerar också sin grammatik och sitt språkbruk, vilket beror på 

att talat och skrivet språk är mycket olika. Därför rekommenderas det att tänka mycket 

noga efter innan man bestämmer sig för att skicka en fullständig kopia till 

respondenten. Efter transkriberingen måste utskriften analyseras genom att man 

försöker känna igen gemensamma teman, mönster och relationer som uppkommer 

mellan det deltagarna berättar. 

I denna studie användes en digital röstinspelare för de affärsänglar som gick fysiskt att 

träffa och som berättade högt sina tankar om datainsamlingsinstrumentet medan de 

utförde testet. På detta vis kunde man koncentrera sig under tillfället på att verkligen 

lyssna på affärsängeln och vad hon hade att säga, samt för att kunna diskutera vidare 

på frågorna som uppkom, utan att behöva skriva ner allt för hand i stunden. Dessutom 

gick det också att höra efteråt från inspelningen ifall det uppkom kommentarer som 

t.ex. hmm..jaa.. som tydde på att respondenten hamnade fundera på något under 

utförande av testet. Efter transkriberingen analyserades data genom att dela in 

materialet i olika teman som kommentarer om t.ex. olika attributen, instruktionerna, 

frågorna om affärsängeln, tekniska problem och andra problem. Efter detta 

grupperades alla de olika kommentarerna efter teman för att t.ex. se vilka kommentarer 

var gemensamma för de olika respondenterna. Dessutom analyserades data från själva 

conjoint analysen d.v.s. vad affärsänglarna svarat i testet med hjälp av multiple 

regressionsanalys, för att försäkra att det inte uppkommer problem med att analysera 

resultatet samt för att få veta vilka attribut som skulle vara de mest centrala för studien 

om homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer. 
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För att resultatet ur en multiple regressionsanalys skulle vara generaliserbart 

rekommenderar Hair et al. (2010:175) att urvalet är minst fem personer per oberoende 

variabel. Det rekommenderade urvalet skulle ändå vara större d.v.s. 15-20 personer per 

oberoende variabel. Detta skulle leda till att i en studie där man har fyra oberoende 

variabler skulle minsta urvalsstorleken vara 20 personer, men rekommenderade 

urvalet vara 60-100 personer för att resultatet skulle kunna vara generaliserbart. Då 

antalet respondenter i en pilotstudie är mindre än det som skulle krävas för att 

resultatet som samlas in med datainsamlingsinstrumentet skulle vara generaliserbart 

leder det till att man inte i denna studie kan dra några pålitliga slutsatser ur det 

resultatet som fås med hjälp av multiple regressionsanalys. 

För att kunna använda multiple regressionsanalys som metod krävs det att man kan 

dela in variablerna i beroende och oberoende variabler, men dessutom att både de 

beroende och oberoende variablerna är metriska. I vissa fall går metoden dock att 

använda även om antingen beroende eller oberoende variablerna inte är metriska med 

att ändra på datat som är icke metriskt (nominal eller ordinal) med hjälp av dummy 

variabel kodning. (Hair et al.,2010:162)  

I denna studie är oberoende variablerna icke metriska (nominal och ordinal skalor) 

vilket innebär att data måste om kodas med hjälp av dummy variabler. Man kan också 

ifrågasätta ifall en 9- punkters Likertskala kan anses vara metrisk, då den kan anses 

vara både en ordinalskala (icke metrisk) eller intervallskala (metrisk). En ordinalskala 

är en skala vars kategorier kan rangordnas men där avstånden mellan kategorierna inte 

är desamma överall. Medan en intervallskala är an skala vars kategorier kan både 

rangordnas och som har samma avstånd mellan kategorierna men de går inte att 

jämföra (Bryman & Bell,2011:256-257). I denna studie tolkades Likertskalan vara en 

intervallskala och därför metrisk p.g.a. att i tidigare forskning inom entreprenörskap, 

där man använt sig av conjoint analys och en Likertskala (t.ex. Shepherd, 1999a& 

1999b, Shepherd & Zacharakis, 2000& 2003, Douglas & Shepherd, 2002 och Shepherd, 

Zacharakis & Baron, 2003) har andra forskare tolkat Likertskalan vara metrisk. Om 

Likertskalan skulle tolkas vara en icke metrisk skala skulle man kunna använda sig t.ex. 

av metoder som multiple discriminant analys eller linerar probability modeller. 

Svagheterna med dessa analysmetoder för denna studie skulle vara, att dessa metoder 

används då beroende variabeln är icke metrisk men oberoende variablerna metriska 

(Hair et al., 2010:339). Det gör att dessa metoder inte är lämpliga för att användas som 

analysmetoder i denna studie. Det kan dock anses vara en svaghet för 
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datainsamlingsinstrumentet att ingen av oberoende variablerna är metriska. Men t.ex. 

attribut som kön är alltid nominella. 

3.3 Kritisk utvärdering 

Då man gör en studie är det alltid viktigt att kritiskt utvärdera studiens reliabilitet, 

validitet och replikerbarhet. Med reliabilitet hänvisar man enligt Saunders et al. (2012) 

till i vilken utsträckning datainsamlingstekniken och analysmetoden ger konsekventa 

resultat. Bryman och Bell (2013: 171-172, 401) delar in reliabilitet i stabilitet/ extern 

reabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreabilitet. Stabilitet eller extern reabilitet 

innebär, att man skall komma via samma åtgärder till samma resultat också vid andra 

tillfällen. Detta innebär att man också i ett senare skede skall kunna göra liknande 

iakttagelser av en annan observatör. Intern reliabilitet betyder att medlemmarna i ett 

forskarlag (i de fall man inte är ensam om undersökningen) bestämmer tillsammans 

om hur man skall tolka det man iakttar. Detta är mycket nära anknutet också till 

interbedömarreabilitet som syftar till att, den person som utför undersökningen skall ta 

i beaktande den egna påverkan på resultatet. I en kvantitativ forskning syftar man med 

intern reliabilitet till att de indikatorer som utgör en skala är pålitliga. Dessutom skall 

det finnas en insyn i hur resultatet gick att få ur rådata (Saunders et al., 2012).  

Saunders et al. (2012)  hävdar att det finns fyra hot mot en studies reliabilitet, vilka är 

deltagarfel, deltagarfördomar, observationsfel och observationsfördomar. Exempel på 

deltagarfel är att, ifall man vill studera arbetares entusiasm för sitt arbete märker man 

att vid olika tidpunkter under veckan t.ex. på måndagen och fredagen ger samma 

personer olika svar för samma frågor. För att undvika dessa typers fel som i exemplet 

lönar det sig t.ex. att ställa frågorna på en mer neutral dag än måndag eller fredag. 

Deltagarfördomar kan uppstå t.ex. i en organisation med en auktoritär ledarstil eller 

där det finns en osäkerhet i anställning, av att arbetare inte svarar på frågorna så som 

de själva tycker, utan som de tror att deras chef vill att de skall svara. För att undvika 

dessa fel, är det viktigt att man som forskare är medveten om detta problem då man 

utformar forskningen och t.ex. låter arbetarna anonymt delta i studien. Med 

observationsfel menas att frågorna ställs på olika sätt för olika respondenter, vilket kan 

påverka resultatet. Det går att undvika t.ex. genom att ha en mer strukturerad 

intervjuguide. Observationsfördomar syftar till fel som uppstår då forskaren kan tolka 

respondenternas svar på flera olika sätt.  
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I denna studie ligger de största hoten i att det uppstår fel av deltagarfördomar och 

observationsfördomar. Deltagarfördomar som skulle kunna uppstå i pilotstudien är att 

deltagarna skulle berätta vad de tror att forskaren vill höra, vilket också relaterar till 

interbedömarreabilitet. För att undvika detta fick respondenterna veta själva 

forskningsfrågan först efter att de utfört testet med datainsamlingsinstrumentet och 

kommenterat det. Observationsfördomar som skulle kunna uppstå i studien försöktes 

undvika med att diskutera efteråt de svar affärsänglarna gett, för att det skulle vara 

klart vad respondenterna med svaren syftat till. Observationsfel minskades i studien 

genom att respondenterna själva fritt fick berätta sina tankar om 

datainsamlingsinstrumentet utan att man ställde frågor som man ville ha svar på. 

Efteråt diskuterades dock forskningsfrågan öppet med respondenterna, men då var 

också syftet att respondenterna skulle få berätta så mycket som möjligt själva spontant 

utan att bli styrda av en intervjuguide med specifika frågor man vill ha svar på. Vid 

utformningen av datainsamlingsinstrumentet togs i beaktande forskningens stabilitet 

genom att lägga till en kontrollfråga, där respondenten bads betygssätta en 

entreprenörprofil på nytt, för att man skulle kunna se ifall svaret ändrar för mycket 

under studiens gång. I datainsamlingsinstrumentet är de flesta frågorna slutna, vilket 

också minimerar risken för fel i forskarens tolkning av svar. Ett syfte med pilotstudien 

är att minimera reliabilitetsfel i datainsamlingsinstrumentet.  

Med validitet hänvisas till graden studien mäter det den syftar att mäta (Hair et al., 

2010:7). Ifall validiteten är dålig, betyder det att forskaren inte lyckats studera det som 

hon hade som avseende att studera. Däremot anses validiteten vara bra då urvalet och 

frågorna är de rätta. (Bryman & Bell, 2013) Bryman och Bell (2013:401) delar in 

validitet i intern validitet och extern validitet. Med intern validitet menaa att det skall 

finnas en överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer 

som hon utveckar. I avhandlingen har alla val vid uppbyggnaden av 

datainsamlingsinstrumentet gjorts på basen av teorin eller respondenternas 

kommentarer. Ett annat sätt att mäta datainsamlingsinstrumentets validitet är med 

ytvaliditet.  Med hjälp av ytvaliditet mäter man hur bra frågorna mäter det de skall 

mäta. Man kan avgöra ytvaliditet t.ex. genom att fråga andra personers åsikt om 

frågorna och ifall de tycker frågan mäter det den skall. (Bryman & Bell, 2013: 173) 

Ytvaliditeten torde vara hög i denna studie, då frågorna baserar sig på teori om 

homosocialitet, affärsänglar och conjoint analys. Dessutom är det ett av pilotstudiens 

syften att granska ifall affärsänglarna anser att frågorna i datainsamlingsinstrumentet 

mäter det de är menade att mäta.  
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Med extern validitet mäter man den utsträckning i vilken resultatet är generaliserbart i 

andra sociala miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2013: 400). Avhandlingens 

resultat går inte att generaliseras till en annan population än affärsänglar i Finland. 

Snöbollsurvalet är också en icke- slumpmässigt urvalsmetod vilket gör att extern 

validitet inte alltid är så hög, vilket den tenderar vara t.ex. i slumpmässiga urval. Med 

begreppsvaliditet syftar man till att beskriva om den teoretiska referensramen har valts 

rätt (Bryman & Bell, 2013: 173). I avhandlingen var syftet att skapa ett conjoint 

datainsamlingsinstrument för att undersöka homosocialitet mellan affärsänglar och 

entreprenörer i Finland. Därför handlar den teoretiska referensramen om conjoint 

analys som metod, homosocialitet och affärsänglar.  

Med replikerbarhet menar man att studien kan upprepas av andra forskare. För att 

studien skall vara replikerbar måste forskaren noggrant beskriva det konkreta 

tillvägagångssättet. (Bryman & Bell, 2013:179) I den här avhandlingen har man strävat 

till att beskriva i detalj metoderna som använts samt insamlade materialet, för att 

studien skulle vara så replikerbar som möjligt.  
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4 UPPBYGGNADEN AV DATAINSAMLINGSINSTRUMENTET 

I kapitlet skrivs om uppbyggnaden av det datainsamlingsinstrumentet som testades 

med hjälp av pilotstudien. I uppbyggnaden gås igenom conjoint datainsamlingssättet 

som valdes, hur stimuli uppbyggdes, vilka attribut och attributnivåer som användes, 

hur stimuli presenterades samt de gemensamma uppgifterna och instruktionerna. Alla 

val som gjorts har också motiverats utgående från teorin och diskussionerna med 

affärsängeln och akademikern. 

4.1 Datainsamlingsmetod och uppbyggnad av stimuli uppsättning 

I denna studie kommer att användas helprofilsbeskrivningar p.g.a. att denna metod 

beskriver mest realistiskt den miljö affärsänglarna befinner sig i då de gör 

investeringsbeslut, samt p.g.a. att antalet attribut inte kommer att överstiga antalet 

Hair et al. (2010) rekommenderat.  

Attributen definieras utgående från den teori som finns om homosocialitet och 

affärsänglar se tabell 3.  

Tabell 3 Val av attribut för entreprenörprofilerna 

Attribut Viktigt 

attribut för 

studien 

Varför viktig eller icke viktig? 

Ras och 

etnicitet 

Ja Enligt den öppna diskussionen med affärsängel B är en 

stor del av dem som söker finansiering av 

affärsänglarna i Finland utländska vilket gör att 

etniciteten kan ha en stor betydelse. Som tidigare 

skrivits i kapitel 2.1.1.1. är etnicitet det attribut som 

enligt homosocialitetsteorin är det starkaste attribut för 

att framkalla homosocialitet. 

Ålder Nej Affärsänglarna är i genomsnitt äldre personer än andra 

investerare. I förtroendefulla förbindelser, fanns det 

både en stark tendens att anförtro sig åt någon av ens 

egen ålder och en effekt för socialt avstånd ju större 

åldersskillnad man har, desto mindre sannolikt är det 
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att personen är någon som man diskuterade viktiga 

frågor med. (Marsden, 1988:71) Men enligt den öppna 

diskussionen med affärsängeln B konstaterades att för 

affärsänglarna har inte åldern en skillnad gällande 

homosocialiteten utan åldern spelar mer en roll i att 

hur mycket erfarenhet man har samt har man tid och 

energi kvar att starta ett företag och få det att växa. 

Religion Nej I samhällen med religiös mångfald är religionen en 

stark källa till homosocialitet, men mindre i samhällen 

med en enda dominerande tro. I Finland hörde 75,3 % 

av befolkningen till evangelisk lutherska tron år 2013 

(Statistikcentralen, 2015) 

http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.

html 

Genus Ja Genus homosocialitet har tidigare studerats mellan 

affärsänglar och entreprenörer och man har kommit till 

resultatet att homosocialitet inte uppkommer från 

affärsänglarnas sida (Becker-Blease & Sohl, 2007, 

Harrison & Mason, 2007). Men p.g.a. att 

könsfördelningen mellan affärsänglar är snedvriden 

kan genuset ha en betydelse för studien. Dessutom som 

skrevs i kap. 2.1.1.1 finns det en möjlighet att en del av 

affärsänglar som är kvinnor kan tänka sig att lösa på 

investeringskriterierna för att stöda 

kvinnoentreprenörer. (Harrison & Mason, 2007) 

Utbildning  Ja Det finns vissa likheter mellan affärsänglar och VC och 

utbildning är en av de attribut som skapar mest 

homosocialitet mellan VC och företaget ledningsgrupp 

(Franke et al., 2006). 

Yrke Ja Yrke är ett av de attribut som skapar mest 

homosocialitet mellan VC och företaget ledningsgrupp 

(Franke et al., 2006), vilket gör att det också kan vara 

centralt för en studie där man undersöker 
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homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer. 

Samhällsklass Nej Många gånger påverkar den sociala klassen man hört 

till i vilket område man bor, utbildningen placerar 

människorna i skolmiljön och yrket påverkar både 

människans arbetsplats och i vilka frivilliga 

organisationer personen är aktiv inom. Detta gör att det 

går att finna tydligt homosocialitet inom dessa attribut. 

(McPherson et al., 2001:426) Utbildning och yrke är 

centrala för studien men samhällsklassen är ett attribut 

som mer påverkar vilken utbildning och yrke man har 

och därför anser jag inte att samhällsklass är ett attribut 

som behövs skilt tas med i studien som en egen 

egenskap. 

Position i 

nätverk 

Nej Det är nästan så omöjligt att testa med hjälp av conjoint 

analys. 

Beteende Nej Det är nästan så omöjligt att testa med hjälp av conjoint 

analys ifall man inte använder sig av video som 

presentationssätt.  

Förmåga Nej Van Osnabrugge och Robinson (2000) påstår att 

entreprenörens kunnande och meritlista är viktiga 

egenskaper för en affärsängel. Men detta är inte i denna 

studie ett attribut utan en del av beskrivningen av 

entreprenören som är gemensam för alla 

entreprenörprofiler p.g.a. att detta inte har att göra med 

teorin om homosocialitet utan är en viktig variabel som 

påverkar affärsänglarnas allmänna vilja om att 

investera. 

Föreställningar Nej Det är nästan så omöjligt att testa med hjälp av conjoint 

analys. 
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Attityd/Ambitio

ner 

Nej Enligt flera studier som gjorts om affärsänglar har det 

visat sig att till de viktigaste kriterierna gällande 

entreprenören hör att han/ hon är passionerad, 

entusiastisk och engagerad. (bl.a. Van Osnabrugges och 

Robinsons, 2000, Benjamin och Margulis, 2000, 

Timmons och Spinelli, 2004) Detta kommer inte att 

vara ett attribut i studien utan en del av beskrivningen 

av entreprenören som är gemensam för alla 

entreprenörprofiler p.g.a. att detta inte har att göra med 

teorin om homosocialitet utan är en viktig variabel som 

påverkar affärsänglarnas allmänna vilja att investera. 

 

4.1.1 Attributens nivåer 

Som det skrevs tidigare kommer attributen i datainsamlingainstrumentet att vara 

etnicitet, genus, utbildning och yrke. I denna studie används för stimuli upbyggnaden 

faktordesign, där man till en början bestämmer olika nivåer för attributen, som sedan 

testas. I studien kommer attributet utbildning att ha tre nivåer, medan genus, etnicitet 

och yrke kommer att ha två nivåer (se tabell 4). 

Tabell 4 Attributen och val av dess nivåer 

Attribut Nivåer Motivering 

Etnicitet  Finländsk 

Utländsk 

Dessa nivåer valdes p.g.a. att studien begränsar 

sig till affärsänglar i Finland varav de flesta 

affärsänglar är finländska. 

Genus Man 

Kvinna 

 

Utbildning Universitetsexamen 

i företagsledning 

Ingenjör (teknisk) 

Examen inom företagsledning och teknik har 

använts också i studien av Franke et. al. 2006 där 

man studerat homosocialitet mellan 

riskkapitalinvesterare och ledningsgrupper. I 
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Ingen 

universitetsexamen 

öppna diskussionen med affärsängel B 

konstaterades att det kan ha en ännu större 

betydelse ifall man jämför mellan att ha en 

universitetsexamen eller ingen examen alls. 

Också många affärsänglar som skaffat sin 

egendom t.ex. via arv kan sakna en 

universitetsexamen så som också många 

entreprenörer gör enligt affärsängel B. 

Yrke Arbetat inom större 

företag 

Arbetat inom 

nystartade företag 

Dessa har använts också i studien av Franke et. al. 

2006 där man studerat homosocialitet mellan 

riskkapitalinvesterare och ledningsgrupperna. 

 

Detta gör att man får sammanlagt 3𝑥23 = 24 unika profiler/stimuli. Dessutom tillades 

en kontrollprofil så sammanlagt blir det 25 profiler. Det rekommenderade antalet 

stimuli skulle vara ca 20-30 stimuli för att inte experimentet skall kräva för mycket tid 

av respondenten eller bli för tung att utföra. Ifall antalet stimuli skulle överstiga 30 

stycken, skulle man hamna reducera antalet antingen med en multivariat fördelning, 

eller reducerad faktoriell design, beroende på ifall attributen starkt korrelerar med 

varandra. I detta fall skulle reducerad faktoriell design användas då attributen inte 

korrelerar med varandra.  

4.2 Modell preferens 

Modell preferensen i studien är Part-worth (delnytto) funktionsmodellen, men också 

andra modell preferenser kunde tänkas användas i denna studie. Modellen valdes p.g.a. 

att den är mycket flexibel och den har använts tidigare inom conjoint analyser inom 

entreprenörskap bl.a. av Shepherd och Zacharakis, 2000, Shepherd, Zacharakis och 

Baron, 2003. Då delnytto funktionsmodellen valdes, betyder det i denna studie, att den 

totala preferensen är delnyttan av nivån x för nationalitet+ delnyttan av nivå y för 

genus + delnyttan av nivå z för skolning + delnyttan av nivå v för arbetsbakgrund (Hair 

et al,. 2010:268).  
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4.3 Stimuli presentation 

Stimulin består av verbala beskrivningar, då man inte kan använda sig av fysiska 

föremål eller prototyper då entreprenörerna och deras egenskaper är det som studeras. 

Bildbeskrivningar går inte att använda, då människors egenskaper är mycket svåra att 

framföra med hjälp av bild då det inte gäller egenskaper som utseende. Vid egenskaper 

som t.ex. ras och etnicitet skulle bilder kunna användas, men t.ex. utbildning eller 

arbetsbakgrund skulle vara omöjliga att få fram med hjälp av bildbeskrivningar. Ett 

alternativ kunde vara att använda en kombination av verbala beskrivningar och 

bildbeskrivningar, men då skulle entreprenörens utseende i allmänhet kunna påverka 

affärsängelns beslutsfattande. Som språk för datainsamlingsinstrumentet valdes 

engelska, då det kan vara möjligt att alla affärsänglar i Finland med t.ex. en annan 

etnicitet inte pratar finska eller svenska.  

4.4 Mätskala för beroende variabeln 

I öppna diskussionen med akademikern diskuterades vilken typ av skala som skulle 

passa bäst denna studie. Som alternativ diskuterades en 7- eller 9- punkters Likertskala 

eller en rangordning. Akademikern rekommenderade att det skulle löna sig att använda 

en 7- eller 9- punkters Likertskala p.g.a. att det då är lättare att analysera datat t.ex. 

med hjälp av regressionsanalys. Därför användes i studien en 9-punkts Likertskala.  

4.5 Allmänna beskrivningen 

Den allmänna beskrivningen utformades på basen av den allmänna beskrivning som 

Franke et. al. (2006) använde i sin studie om homosocialitet mellan 

riskkapitalinvesterare och ledningsgruppen, men anpassades enligt teori om 

affärsänglar från vetenskapliga artiklar samt böcker. 

Company description: 

 The company is a good investment.  

 The product results in considerable cost savings for the users.  

 The company's value proposition is clear and the potential users are small and 

medium-sized industrial firms.  

 There exists a working prototype. 
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4.6 Instruktioner och definitioner för respondenten 

För att försäkra sig om att instruktionerna var klara, diskuterades de till en början både 

med akademikern och affärsängeln B. Instruktionerna var ändå en del som var viktiga 

att ännu testa i pilotstudien. Instruktionerna för conjoint analysen löd enligt följande: 

Instructions: 

Imagine that you are in an everyday situation where you must decide if you should or 

should not invest 50 000 euro in an entrepreneur. You will receive 25 entrepreneurial 

profiles and an overall description of the company and the product. Please grade the 

profiles from 1-9, depending on how you would like to invest in the entrepreneur 

(where 1 = the entrepreneur you definitely would invest in and 9= the entrepreneur you 

definitely would not invest in.). Consider each opportunity as a separate situation 

independent of all others. When you are done, you will be asked to fill out a 

questionnaire with general questions. 

Efter instruktionerna tillades också en definition om stora företag för att alla 

respondenterna skulle uppfatta attributet om entreprenörens yrkesbakgrund på samma 

sätt. 

Definition: 

Large company: Companies with 250 or more employees, an annual turnover of at least 

50 million euros or an annual balance sheet totaling at least 43 million euro are 

considered large. 

4.7 Conjoint korten 

Själva conjoint korten eller entreprenörprofilerna konstruerades från de attribute och 

attributnivåer som baserade sig på teori om homosocialitet och de öppna 

diskussionerna med affärsängel B och akademikern. Dessutom tillades gemensam övrig 

information om entreprenörerna som baserade sig på teori om affärsänglarnas 

beslutsfattande. Conjoint korten utformades enligt följande: 

The entrepreneur is a foreign/Finnish male/female. He/she has obtained an university 

degree in management/engineering/does not have an university degree and his/her 

prior job experience is mostly from large/start-up firms. The entrepreneur is 

passionate, enthusiastic and committed. He/She is competent and has a good track 

record. 
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4.8 Bakgrundsfrågor om affärsängeln 

För att kunna veta om affärsänglarna hellre investerar i entreprenörer lika dem själva 

är det viktigt att få viss information om själva affärsängeln som kan jämföras med deras 

svar. Därför tillades i slutet av datainsamlingsinstrumentet några påståenden och 

frågor om affärsänglarna som man bad affärsänglarna svara. Påståenden och frågorna 

som ställdes var: 

Your age:  

   -25 
 

   26-35 
 

   36-45 
 

   46-55 
 

   56-65 
 

   66- 
 

 

How many years of job experience do you have from large firms?  

How many years of job experience do you have from start-up firms? 

Have you done an exit?  

   Yes 
 

   No 
 

 

Your nationality:  

   Finnish 
 

   Other 
 

 

Your sex:  

   Male 
 

   Female 
 

 

 
You have an university degree in:  

 Management 
 

 Engineering 
 

 I have an university degree in something else than management or engineering 
 

 I don't have an university degree 
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The typical (average) sum of your investment: 

 

Hela datainsamlingsinstrumentet som testades i pilotstudien och dess uppbyggnad går 

att se i sin helhet i bilaga 1. 
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5 PILOTSTUDIENS RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultaten ur pilotstudien. Resultaten består av två delar, där 

den första delen består av de kommentarer och tankar affärsänglarna berättat i 

pilotstudien, medan den andra delen består av pilotstudiens resultat gällande analys av 

data som samlats in i pilotstudien med hjälp av datainsamlingsinstrumentet. Efter 

resultatet presenteras ännu analysen av resultaten. 

5.1 Kommentarer och tankar om datainsamlingsinstrumentet 

I pilotstudien utförde affärsänglarna experimentet för att kunna kommentera själva 

datainsamlingsinstrumentet. Datat ur verbala protokollen gick att dela in i fem olika 

teman vilka var kommentarer och tankar om: instruktionerna, attributen och dess 

nivåer, praktiska problem, entreprenörprofilerna och allmänna frågorna om 

affärsänglarna. 

Det som förundrade affärsänglarna mest gällande instruktionerna var ifall 

företagsbeskrivningen gäller endast för den första entreprenörprofilen eller för alla 

entreprenörprofilerna. Några affärsänglar föreslog därför, att man kunde poängtera i 

instruktionerna tydligare, att företagsbeskrivningen gäller för alla profilerna. Annat 

som också förundrade i instruktionerna var varför där fanns en definition om stora 

företag. Orsaken till att definitionen fanns i instruktionerna var att den skulle ge 

affärsänglarna en uppfattning om vad som menas med ett stort företag i 

entreprenörprofilerna. Detta verkade mer göra affärsänglarna förvirrade än att 

klargöra, därför kommenterade också en av affärsänglarna att man eventuellt kunde ha 

också några andra definitioner om attributen med om man vill ha en definition. Men 

att definitionerna inte var nödvändliga för att utföra uppgiften. En annan kommentar 

var att man skulle flytta definitionen om stora företag till frågan där man frågar 

affärsänglarna hur många års erfarenhet de har om att arbeta inom stora företag. 

Positiva kommentarer gav affärsänglarna om företagsbeskrivningen. En affärsängel 

tyckte att företagsbeskrivningen var för absolut, varför han kommenterade att i stället 

för att säga att företaget är en bra investering, så skulle man kunna skriva att företaget 

har redan fyra affärsänglar som anser att företaget är en bra investering.  

I kommentarerna gällande attributen, kommenterade alla att de hellre investerar i ett 

företag med en utländsk entreprenör hellre än i ett företag med en finländsk 

entreprenör, ifall företagen annars är precis på samma linje. Orsaken till detta var 
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enligt alla utom en av respondenterna, att en entreprenör med utländsk bakgrund har 

lättare att utvidga företaget internationellt jämfört med en finländare, då hon redan 

färdigt har kontakter till sitt hemland och kan landets språk och därför också har 

lättare att komma in på marknaden i sitt hemland. Detta gäller förstås bara ifall 

företaget annars fungerar i Finland. En av affärsänglarna ansåg att det är viktigt för 

honom att investera i entreprenörer som kommer från fattiga länder, då dessa 

entreprenörer skulle sedan kunna hjälpa att bygga upp samhället i sitt hemland. Enligt 

kommentarerna skulle man därför kunna säga att etnicitet kanske inte är ett så viktigt 

attribut gällande homosocialitet, men att entreprenörens nationalitet spelar en roll.  

Respondenterna var mycket delade då det gällde kommentarerna om entreprenörens 

kön och hur det påverkar deras beslut. Två av respondenterna kommenterade att könet 

har absolut ingen skillnad för dem, medan två ansåg att de föredrar hellre kvinnor även 

om de själva var män. Orsaker till detta var att de ansåg att kvinnorna skiljer sig bättre 

från massan av entreprenörer och därför är lättare att komma ihåg vilket kan vara till 

deras fördel som entreprenörer. En av respondenterna ansåg också att kvinnor är 

många gånger mer ärliga än män, vilket gör att han hellre investerar i entreprenörer 

som är kvinnor. Fyra affärsänglar ansåg också att kvinnoaffärsänglar eventuellt 

föredrar entreprenörer som är av samma kön som de själva. En ansåg att en orsak till 

detta kan vara att kvinnoaffärsänglar hellre investerar i företag som fungerar på service 

branschen och som har att göra med saker som intresserar kvinnor mer än män t.ex. 

sociala företag som har att göra med barn. Dessutom kan det vara att kvinnor söker 

företag som inte bara ger en ekonomisk nytta utan också på ett annat sätt ger en nytta 

t.ex. för samhället. Enligt denna affärsängel grundar kvinnoentreprenörer också mera 

företag som fungerar just på det nämnda viset. 

Tankarna om skolningens framkallande av homosocialitet delade affärsänglarna. En 

affärsängel ansåg att skolningen kunde t.o.m. förorsaka negativ korrelation, då 

affärsänglar gärna investerar i företag som de kan hjälpa genom att bidra med sin 

kunskap. Fyra andra affärsänglar kommenterade dock att de ansåg att skolningen 

skulle kunna spela här en roll gällande har man en universitets examen eller inte, två 

affärsänglar ansåg att skillnaden mellan om man har ekonomisk- eller teknisk 

utbildning påverkas mer av hurdant själva företaget är än affärsängelns skolning. Varav 

den ena förklarade att ifall företaget baserar på en produktuppfinning, så är det en 

fördel att ha ingenjörsutbildning jämfört med ekonomisk utbildning, då en ingenjör 

bättre kan förstå sig på utvecklingen av produkten. Men om företagets kärnfunktion 
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ligger i en affärsmodell, så är det en fördel att ha ekonomisk utbildning, jämfört med 

teknisk utbildning, då en ingenjör lätt i detta fall fastnar vid att utveckla fel saker. En 

affärsängel ansåg också att det viktigaste inte är bara entreprenörens skolning, utan att 

det finns personer med olika sorts skolningsbakgrund i ledningsgruppen. 

Alla respondenterna ansåg att det är en fördel att ha en yrkesbakgrund i nystartade 

företag jämfört med en yrkesbakgrund i stora företag. En orsak till detta enligt en 

affärsängel var att tempot i stora företag är mycket långsammare än i nystartade 

företag, vilket gör att ifall entreprenören har en yrkesbakgrund i stora företag så kan 

det vara att entreprenören inte klarar sig i det mycket snabbare tempot, som råder i 

nystartade företag. En annan affärsängel ansåg att entreprenörer som har startat ett 

företag tidigare, skapat tillväxt, anställt personal och skaffat kunder o.s.v. har fått en 

mycket värdefull erfarenhet, och vet därför bättre vad hon talar om samt vad som lönar 

sig att göra och inte lönar sig. 

Ett attribut som inte var med i datainsamlingsinstrumentet nu, men som diskuterades 

med de flesta affärsänglar efter att de utfört uppgiften och fick veta själva 

forskningsfrågan var ålder. Ålder var ett attribut som vissa affärsänglar ansåg skulle 

kunna spela en stor roll i studien, medan andra ansåg att åldern inte är ett viktigt 

attribut för forskningen. En ansåg att åldern har en betydelse i beslutsfattandet, p.g.a. 

att äldre personer är svårare att arbeta med, då de inte lyssnar på samma vis som yngre 

personer. Två affärsänglar kommenterade också att åldern skulle påverka 

datainsamlingsinstrumentet på det viset, att ifall en person är äldre och har en 

yrkesbakgrund i stora bolag så är det betydligt mer negativt än om en person är ung och 

har en bakgrund i stora bolag. Detta beror på att en äldre person har med större 

sannolikhet inrotats mer i sättet man jobbar i stora bolag, medan en ung inte ännu på 

samma vis har då hunnit fastna i arbetssättet och har på det viset lättare att vänja sig 

vid arbetssättet som krävs i nystartade företag. För en yngre person kan det vara 

positivt att ha arbetat en kort period i ett stort bolag, för stora bolag är ett bra ställe att 

skapa ett nätverk, men också för att lära sig göra hårt arbete. 

Praktiska problem som uppstod i datainsamlingen var att datainsamlingsinstrumentet 

kräver en nätförbindelse, och under tre av sessionerna var nätförbindelsen dålig och 

gick av. Det som ändå var bra var att, även om nätförbindelsen gick av gick det att 

fortsätta experimentet efter att datorn kopplats till nätet på nytt. 
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Tre av affärsänglarna ansåg att 25 entreprenörprofiler är för många att betygssätta 

vilket gjorde att man blev trött på att utföra uppgiften i slutet av experimentet. Därför 

föreslog en av affärsänglarna att man kunde ha bara en fråga där man ber affärsängeln 

sätta i ordning olika attributen enligt hur viktiga de är i beslutsfattandet. Det skulle 

ändå inte fungera, då attributens olika nivåer inte skulle komma fram på det förslagna 

viset. Även om denna metod skulle kunna fungera för att få reda på tyngden av de olika 

attributen i beslutsfattandet, så skulle metoden inte ge ett svar på ifall affärsänglarna 

föredrar entreprenörer lika dem själva. En affärsängel föreslog också att man kunde 

minska attributens mängd, så att antalet entreprenörprofiler skulle minska. En  

föreslog att entreprenörbeskrivningarna skulle kunna vara skrivna i en annorlunda 

form, där attributen inte skulle framföras så direkt, utan beskrivningen skulle kunna 

börja t.ex. ”The founder is Ms. Faith Dabou, who immigrant to Finland...” och att i 

stället för att skriva i instruktionerna ”Company description så skulle man kunna skriva 

t.ex. ”Description: ACME Solutions Oy”. Detta förslag kunde vara en lösning till det 

som flera av affärsänglarna sade, att det kommer mycket snabbt fram vad som söks 

med frågorna, men samtidigt skulle det förslagna beskrivningssättet också kunna göra 

att entreprenörbeskrivningarna känns mer som verkliga personer. 

Skalan kommenterade fyra affärsänglar. En affärsängel kommenterade att skalan borde 

gå åt andra hållet, så att desto större vitsordet är desto större är 

investeringsmöjligheten, medan ifall vitsordet är litet är det en liten sannolikhet att 

affärsängeln skulle investera. Tre affärsänglar sade att de inte vill använda skalans 

yttersta punkter, då de inte med den information kan säga att de absolut skulle 

investera eller inte skulle investera, varav en poängterade att ifall företaget är så bra 

som beskrivits, så även om entreprenören inte skulle vara den optimala så skulle han 

ändå inte säga att han absolut inte skulle investera då så många saker är ändå bra. En 

kommenterade också att han tycker man inte kan läsa resultaten ur skalan absolut, då 

om han tycker att företaget är bra och ger vitsordet 3, så kan någon annan tycka precis 

lika och ge ett annat vitsord. Detta är något som måste beaktas också vid analysen av 

resultatet. Ändå tyckte affärsängeln att skalan absolut skall vara uppbyggd så som den 

nu är. 

Om de allmänna frågorna gällande affärsänglarna kommenterade de flesta (4) 

respondenter, att det var otydligt i vilken form man skulle ge svaret i frågan som gällde 

affärsängelns medelinvesteringssumma. De var osäkra på om frågan syftade på 

summan de investerar i ett företag, eller ett företag under en investeringsrunda. 
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Dessutom var det möjligt att ge antingen en summa eller en klass på två summor. En 

affärsängel saknade också valutan man skulle ge summan i och en annan skulle ha velat 

att man skriver i vilken form eller enhet summan skall ges t.ex. 100 eller 100 000.  

Under tillfället då respondenterna utförde testet, märktes det tydligt att 

respondenterna lätt fyllde i information om entreprenörerna och företaget samt gjorde 

egna tolkningar som inte beskrevs någonstans i datainsamlingsinstrumentet. Ett 

exempel på detta var, att affärsänglarna lätt gjorde egna tolkningar om var företaget 

skulle fungera, och hurdana personer entreprenörerna med en utländsk bakgrund var.  

5.2 Resultat ur analysen av testet 

I pilotstudien deltog sammanlagt sju affärsänglar, en entreprenör och en akademiker. 

Av dessa var bara en av affärsänglarna en kvinna och resten män (se figur 7). Alla 

affärsänglar som deltog i pilotstudien var finländska, en orsak till detta var att studien 

avgränsades till att studera endast affärsänglar i Finland, vilket i sig gjorde att antalet 

finländska affärsänglar jämfört med utlänska är större i populationen. 

Medelinvesteringssumman affärsänglarna hade investerat varierade mellan 20 000-

140 000e, medeltalet av investeringssummorna var 60 000e och median investeringen 

50 000e. Alla affärsänglarna hade en universitetsutbildning, varav två hade en 

universitetsutbildning inom företagsledning och tre en teknisk utbildning. Av dessa 

hade två affärsänglar både en utbildning inom företagsledning och en teknisk 

utbildning. Fyra av affärsänglarna hade en universitetsutbildning inom ett annat ämne 

än företagsledning eller teknik (se figur 8). Tre av affärsänglarna hade arbetat större 

delen av sin karriär inom stora företag och fyra inom nystartade företag (se figur 9). 

Fem av affärsänglarna hade gjort en exit. Tre av affärsänglarna var 46-55 år gamla, två 

av affärsänglarna var 56-65 år och två 36-45 år gamla (se figur 10).  

 

Figur 7 Affärsänglarnas könsfördelning. 
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Figur 8 Affärsänglarnas utbildning. 

 

Figur 9 Affärsänglarnas arbetsbakgrund. 

 

Figur 10 Affärsänglarnas åldersfördelning. 
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Resultatet analyserades med hjälp av multiple regressionsanalys i SPSS. Multiple 

regressionsanalys är en metod som används för att analysera samband mellan en 

beroende variabel och flera oberoende variabler. (Hair et al.,2010:161) I denna studie är 

den beroende variabeln hur gärna affärsängeln skulle investera i entreprenören och de 

oberoende variablerna är har affärsängeln och entreprenören samma kön, nationalitet, 

skolning och yrkesbakgrund. På basen av resultatet från multiple regressionsanalysen 

lönar det sig inte att dra några större slutsatser, då resultatet inte kan anses tillräckligt 

pålitligt då N (urvalet) är bara 7 och det minsta urvalet som kan anses vara 

generaliserbart skulle vara 20. Ändå är det viktigt att analysera data som samlats in i 

samband med pilotstudien för att eliminera att det inte uppkommer problem i analysen 

av resultatet ifall man i fortsättningen skulle utföra studien med hjälp av 

datainsamlingsinstrumentet. 

Vid analysen av resultatet från affärsänglarnas svar uppkom en svaghet gällande 

datainsamlingsinstrumentets uppbyggnad, vilket hade att göra med hur 

entreprenörprofilernas attributnivåer angående entreprenörens skolning var uppbyggt 

i jämförelse med frågorna angående affärsängelns skolning. Entreprenörprofilerna tog 

inte i beaktande ett fall där affärsängeln har en universitetsskolning men från ett annat 

område än ekonomie eller teknik. Detta gjorde att vid kodningen av resultatet var det 

svårt att bestämma om en affärsängel med en universitetsskolning från ett annat 

område än ekonomie eller teknik skulle anses ha lika skolning som en entreprenör med 

universitetsbildning inom dessa områden. Båda i detta fall skulle ändå ha liknande 

skolning då båda har en universitetsskolning. Detta är något som 

datainsamlingsinstrumentet borde bättre beakta. 

Resultatet från multiple regressionsanalyserna (se tabell 5) som gjordes för varje 

affärsängels svar skilt, visade att affärsänglarnas svar förklarades av modellen ganska 

bra, då 𝑅2 (måttet på hur stor andel av beroende variabelns varians medelvärde som 

förklaras av de oberoende variablerna) var för affärsängel 1. 0,481, affärsängel 2. 0,788, 

affärsängel 3. 0,232, affärsängel 4. 0,866, affärsängel 5. 0,566, affärsängel 6. 0,112 och 

affärsängel 7. 0,774. 𝑅2 koefficienten kan variera mellan 0 och 1. Svagast förklarade 

modellen resultatet för affärsängel 6, där den oberoende variabler förklara 11,2% av 

variationen i beroende variabeln. R som är måttet på kvaliteten av förutsägelsen av den 

beroende variabeln, är också ganska bra för resultaten. Adjusted 𝑅2 är måttet på den 

förklarande variablen som tar i hänsyn antalet oberoende variabler som ingår i 

regressionsekvationen och urvalet. Om antalet oberoende variabler ökar kommer det 
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att orsaka att förklaringsgraden stiger och att adjusted 𝑅2 sjunker om de tillsatta 

oberoende variabler har en liten förklaringsgrad. Denna statistik är användbart för 

jämförelse mellan ekvationer med olika antal oberoende variabler, olikt provstorlek 

eller båda.  

Tabell 5 Modell sammanfattning  𝒃 

                         Change statistics 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std 

Error of 

the 

estimate 

R 

square 

change 

F change df1 df2 Sig F 

change 

1 , 694𝑎 ,481 ,377 ,505 ,481 4,637 4 20 ,008 

2 , 888𝑎 ,788 ,745 1,017 ,788 18,549 4 20 ,000 

3 , 481𝑎 ,232 ,078 1,109 ,232 1,507 4 20 ,238 

4 , 930𝑎 ,866 ,839 ,282 ,866 32,259 4 20 ,000 

5 , 752𝑎 ,566 ,479 ,852 ,566 6,509 4 20 ,002 

6 , 335𝑎 ,112 -,065 ,910 ,112 ,632 4 20 ,645 

7 , 880𝑎 ,774 ,729 ,560 ,774 17,103 4 20 ,000 

a. Oberoende variabler: samma arbetsbakgrund, samma kön, samma nationalitet, 

samma skolning 

b. Beroende variabeln: Affärsängelns investeringsvilja 

F-förhållande i ANOVA tabellen testar om den totala regressionsmodellen är passande 

för data. Tabellen visar att de oberoende variablerna är statistiskt signifikanta och 

förutsäger den beroende variabeln (se tabell 6), ex. affärsängel 4 F (4, 20) = 32,259, p 

<0,05. Därför är inte affärsängel 3 och affärsängel 6 oberoendevariabler statistiskt 

signifikanta, då p> 0,05. 
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Tabell 6 ANOVA 𝒂 

Model  Sum of 

squares 

df Mean 

square 

F Sig. 

1 Regression 4,734 4 1,184 4,637 , 008𝑏 

 Residual 5,106 20 ,255   

 Total 9,840 24    

2 Regression 76,751 4 19,188 18,549 , 000𝑏 

 Residual 20,689 20 1,034   

 Total 97,440 24    

3 Regression 7,410 4 1,852 1,507 , 238𝑏 

 Residual 24,590 20 1,230   

 Total 32,000 24    

4 Regression 10,251 4 2,563 32,259 , 000𝑏 

 Residual 1,589 20 ,079   

 Total 11,840 24    

5 Regression 18,912 4 4,728 6,509 , 002𝑏 

 Residual 14,528 20 ,726   

 Total 33,440 24    

6 Regression 2,093 4 ,523 ,632 , 645𝑏 

 Residual 16,547 20 ,827   

 Total 18,640 24    

7 Regression 21,480 4 5,379 17,103 , 000𝑏 
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 Residual 6,280 20 ,314   

 Total 27,760 24    

a. Beroende variabeln: Affärsängelns investeringsvilja 

b. Oberoende variabler: samma arbetsbakgrund, samma kön, samma nationalitet, 

samma skolning 

I koefficient tabellen (se tabell 7) går det att läsa, att endast attributen skolning och 

arbetsbakgrund var signifikanta. Resultatet visade att det fanns en korrelation mellan 

attributen skolning och arbetsbakgrund. För affärsängel 1 är korrelationen för 

oberoendevariablerna skolning och arbetsbakgrund negativ, likaså affärsängel 2 och 

affärsängel 7 visar en negativ korrelation för skolning, men positiv korrelation för lika 

arbetsbakgrund. Affärsängel 5 korrelerade negativt för lika arbetsbakgrund men 

positivt för lika skolning. Affärsängel 4 visade en positiv korrelation både för lika 

skolning och arbetsbakgrund. Negativ korrelation för lika arbetsbakgrund förklaras av 

affärsängel 5, då hon har en arbetsbakgrund huvudsakligen i större företag, men säger 

sig hellre ändå investera i entreprenörer med en historia från nystartade företag hellre 

än stora företag, vilket också resultatet visar.  Det är intressant då man jämför med det 

affärsänglarna berättade medan de utförde testet, för där ansåg de absolut att de hellre 

investerar i en utländsk entreprenör med arbetserfarenhet från nystartade företag. En 

del affärsänglar ansåg också att de hellre investerar i kvinnor än män, men av detta 

syntes inte spår i analysen av resultaten från testet.   

Tabell 7 Koefficienter  𝒂 

  Unstandardized  

coefficients 

Standardized 

coefficients 

  Correlations 

Model   B Std. 

Error 

Beta t Sig. Zero- 

order 

Partial Part 

1 (Constant) 3,822 ,250  15,301 ,000    

 Nationality -,011 ,203 -,009 -,055 ,957 -,005 -,012 -,009 

 Sex ,011 ,203 ,009 ,055 ,957 ,005 ,012 ,009 

 Education -,608 ,211 -,465 -2,878 ,009 -,436 -,541 -,464 
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 Work 

background 

-,678 ,203 -,540 -3,342 ,003 -,516 -,599 -,538 

2 (Constant) 5,011 ,503  9,965 ,000    

 Nationality ,011 ,408 ,003 ,027 ,979 -,006 ,006 ,003 

 Sex -,156 ,408 -,039 -381 ,707 -,047 -,085 -,039 

 Education -,883 ,213 -,430 -4,152 ,000 -385 -,680 -,428 

 Work 

background 

3,156 ,408 ,799 7,730 ,000 ,777 ,866 ,796 

4 (Constant) 7,078 ,139  50,790 ,000    

 Nationality -,006 ,113 -,004 -,049 ,961 -,005 -,011 -,004 

 Sex -,161 ,113 -,117 -1,424 ,179 -,112 -,303 -,117 

 Education ,883 ,118 ,616 7,492 ,000 ,572 ,859 ,614 

 Work 

background 

,994 ,113 ,722 8,790 ,000 ,693 ,891 ,720 

5 (Constant) 5,338 ,392  13,606 ,000    

 Nationality ,205 ,342 ,088 ,599 ,556 ,080 ,133 ,088 

 Sex ,129 ,342 ,056 ,376 ,711 ,058 ,084 ,055 

 Education ,784 ,208 ,558 3,776 ,001 ,532 ,645 ,557 

 Work 

background 

-1,205 ,342 -,520 -3,523 ,002 -,496 -,619 -,519 

7 (Constant) 1,492 ,258  5,783 ,000    

 Nationality ,424 ,225 ,201 1,885 ,074 ,176 ,388 ,200 

 Sex ,243 ,225 ,115 1,080 ,293 ,128 ,235 ,115 

 Education -,318 ,136 -,248 -2,329 ,030 -,214 -,462 -,248 

 Work 

background 

1,743 ,225 ,826 7,752 ,000 ,811 ,866 ,824 

a. Beroende variabel: Affärsängelns investeringsvilja 
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Resultaten finns i sin helhet i bilaga 2. 

5.3 Analys av pilotstudien 

På basen av tankarna och kommentarerna från pilotstudien samt anmärkningar från 

analys av pilotstudien skulle jag rekommendera en del ändringar i 

datainsamlingsinstrumentets uppbyggnad. En förbättrad version av instruktionerna 

skulle lyda enligt följande (se tabell 8):  

Tabell 8 Datainsamlingsinstrumentets introduction efter pilotstudien 

I introduktionen i tabell 8 skulle då beaktas kommentarerna om att vända på skalan 

samt att poängtera att företagsbeskrivningen är gemensam för alla entreprenörprofiler 

i studien. Den kommentar som gällde att man skulle ge ett namn åt företaget i stället 

för att kalla det company description skulle i denna lösning inte tas i beaktande, för 

meningen med företagsbeskrivningen är att den är ganska neutral men ger en 

uppfattning om att företaget i sig är ett bra investeringsmål. Ifall företaget skulle ha ett 

namn skulle det lätt kunna göra att man drar slutsatser om företaget och dess bransch 

eller verksamhet som inte är menade. Skalan skulle behållas sådan som den varit i 

pilotstudien, för även om några sade att de inte skulle använda sig av skalans yttersta 

vitsord, så hade de använts i pilotstudien av två respondenter. Dessutom ansåg ingen 

Conjoint analysis 
 

Read the instructions and the company description carefully, because you 
cannot return to them in a later phase. The company description applies to all 
entrepreneur profiles presented in the test.  
 
Instructions: 
Imagine that you are in an everyday situation where you must decide if you should or 
should not invest 50 000euro in an entrepreneur. You will receive 25 entrepreneurial 
profiles and an overall description of the company and the product. Please grade the 
profiles from 1-9, depending on how you would like to invest in the entrepreneur (where 1 
= the entrepreneur you definitely would not invest in and 9= the entrepreneur you 
definitely would invest in.). Consider each opportunity as a separate situation independent 
of all others. When you are done, you will be asked to fill out a questionnaire with general 
questions. 
 
Company description: 
The product results in considerable cost savings for the users. 
The company's value proposition is clear and the potential users are small and medium-
sized industrial firms. There exists a working prototype. The company has already four 
business angels that think the company would be a good investment. 
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av respondenterna att skalan borde ändras, tvärtom kommenterade en att den absolut 

skall vara sådan som den var i pilotstudien. Skalans uppbyggnad fick också stöd av 

akademikern som deltog i pilotstudien, och använt mycket conjoint analys som metod i 

sina tidigare studier.  Skalan skulle dock vändas så att 1= skulle definitivt inte investera 

och 9= skulle definitivt investera. 

Gällande de allmänna frågorna om affärsängeln kom det fram vid analysen av data att i 

frågan gällande affärsängelns skolning tog man i beaktande att affärsängeln kan ha en 

annan universitetsutbildning än inom företagsledning eller teknik, men att detta inte 

beaktades i entreprenörprofilerna. Därför borde också detta alternativ bättre tas i 

beaktande i entreprenörprofilerna. I allmänna frågorna skulle det dessutom löna sig att 

tydliggöra frågan gällande affärsänglarnas medelinvestering, så att både formen på 

svaret ges t.ex. 100 000e samt valutan. Denna fråga borde också omformuleras så att 

det tydligt kommer fram vad för summa frågan söker efter, d.v.s. medelinvesteringen i 

helhet, eller för ett företag under en investeringsrunda. Själv skulle jag anse att det 

senare alternativet är mer intressant att studera. 

Även om pilotstudiens resultat inte visade definitiva tecken på att homosocialitet 

mellan affärsänglar och entreprenörer skulle finnas, så verkar det ändå vara ett ämne 

som skulle löna sig att studera, då det finns en chans att tecken på fenomenet skulle 

bättre synas i en studie med ett större urval affärsänglar. Attributet som skulle vara 

intressanta att studera och behålla i datainsamlingsinstrumentet på basen av teorin och 

pilotstudien skulle vara lika skolning. Detta p.g.a. att vissa affärsänglars svar ger tips 

om att det är möjligt att dessa attribut framkallar homosocialitet. Enligt pilotstudien 

skulle man kunna tolka att lika arbetsbakgrund inte är ett attribut som framkallar 

homosocialitet, utan i stället föredrar affärsänglar entreprenörer med en bakgrund 

ifrån nystartade företag, men åldern som attribut kunde på basen av affärsänglarnas 

kommentarer kunna spela en stor roll i homosocialitetsstudien. Även om attributet i sig 

inte skulle framkalla homosocialitet, så kunde entreprenörens ålder ändra på 

affärsänglarnas tankar om de andra attributen, så som lika arbetsbakgrund. Genus som 

attribut skulle fortfarande kunna vara intressant att studera på basen av några 

affärsänglars kommentarer, även om pilotstudien inte gav tecken om att detta attribut 

skulle framkalla homosocialitet samt att det finns tidigare studier, där man fått ett 

resultat om att homosocialitet inte uppkommer från affärsänglarnas sida, utan 

entreprenörernas (Becker-Blease & Sohl, 2007, Harrison & Mason, 2007). Genus 

attributet skulle jag ändå inte anse är det allra centralaste attribut för studien. 
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Attributet nationalitet skulle jag anse på basen av affärsänglarnas kommentarer vara 

centralt för en homosocialitetsstudie mellan affärsänglar och entreprenörer, då 

kommentarerna gav tecken på att attributet skulle kunna framkalla en negativ 

korrelation, som i sig kunde vara intressant att studera. Om studien inte skulle visa att 

det förekommer homosocialitetstänkande, skulle studien kunna annars få fram 

intressant information om affärsänglarnas beslutsfattande på basen av 

entreprenörernas egenskaper. 

Det kunde vara till fördel för studien att i entreprenörprofilerna namnge 

entreprenörerna, och på detta vis få entreprenörerna att kännas mer som verkliga 

personer och göra testet mer intressant att utföra. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I avhandlingen undersöks ett hurdant conjoint datainsamlingsinstrument som skulle 

vara bra för att undersöka homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer i 

Finland. Detta innebar att man också skulle studera vilka attribut i entreprenörerna 

som är mest relevanta för att kunna framkalla homosocialitet mellan dem och 

affärsänglarna, vilket är viktigt för att kunna skapa entreprenörprofiler för 

datainsamlingsinstrumentet. För att skapa datainsamlingsinstrumentet var det också 

viktigt att förstå sig på conjoint analys som metod. Avhandlingens kontributioner och 

implikationer är: 

1. Genom att skapa ett conjoint datainsamlingsinstrument möjliggör det att man 

kan använda datainsamlingsinstrumentet till att forska ifall homosocialitet 

uppkommer mellan affärsänglar och entreprenörer samt att identifiera vilka 

attribut som är mer känsliga för homosocialitet. Ifall det uppkommer 

homosocialitet vid någon/några av attributen så underlättar det 

entreprenörerna att kunna rikta sig direkt till en rätt typs affärsängel, genom att 

göra bakgrundsundersökning om affärsänglarna på förhand. Det som också 

affärsänglarna ansåg studien vara viktig för, var att de själva skulle bli mer 

medvetna om vilka attribut som kan framkalla homosocialitet vilket annars kan 

förvränga deras eget beslutsfattande.  

2. Resultatet av avhandlingen gör det möjligt att kunna lära sig mer om 

affärsänglar samt förstå vad som är viktigt för dem då de bestämmer ifall de 

kommer att investera eller ej.  

3. Resultatet bidrar till att kunna få en bättre uppfattning om homosocialitet som 

fenomen genom att det ger en möjlighet att studera ämnet i en ny slags relation 

som inte tidigare studerats.  

4. Conjoint har använts i en liten grad som metod inom entreprenörskap jämfört 

med marknadsföringen. Därför ger avhandlingen en insikt i hur conjoint analys 

som metod skulle kunna användas mer inom entreprenörskapsforskningen 

samt stärker metodens plats inom ämnet. Det leder till att det utvidgar 

datainsamlingsinstrumenten inom entreprenörskapsforskning och kan i 

fortsättningen leda till nya synvinklar inom redan studerade fenomen. 
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Avhandlingens forskningsfrågor var; 

1. Hur lämpar sig conjoint analys som metod för att undersöka homosocialitet 
mellan affärsänglar och entreprenörer? 
 

2. Hurdant conjoint datainsamlingsinstrument är lämpligast för att undersöka 

homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer? 

3. Vilka attribut är de mest relevanta för homosocialitet mellan affärsänglar och 

entreprenörer då man gör en conjoint analys? 

I studien började vi med att sätta oss in i teori om affärsänglar, homosocialitet och 

conjoint analys, varefter på basen av teorin bildades ett datainsamlingsinstrument som 

sedan testades i en pilotstudie med sju affärsänglar, en entreprenör och en akademiker. 

Resultatet på basen av pilotstudien visade att datainsamlingsinstrumentet kunde 

förbättras ännu en del, bl.a. gällande attributen, instruktionerna och den allmänna 

företagsbeskrivningen. Conjoint datainsamlingsinstrumentets grundstruktur som 

användning av helprofilsbeskrivningar fungerade ändå bra för studien. De mest 

centrala attributen för datainsamlingsinstrumentet är skolning, ålder, nationalitet och 

arbetsbakgrund. Genus kunde vara ett intressant attribut, men inte eventuellt det mest 

centrala för studien. Resultatet angående attributens genus, arbetsbakgrund, 

nationalitet och ålderns viktighet för en homosocialitetsstudie, kan också tolkas olika 

beroende på forskaren. Homosocialitet mellan affärsänglar och entreprenörer i Finland 

kan dock studeras enligt pilotstudien med hjälp av conjoint analys. 

Conjoint analys som metod kan kritiseras av att datainsamlingsinstrumentets 

entreprenörer inte är verkliga personer utan profiler, vilka inte nödvändigtvis är lika 

verkliga och komplexa som de fall som affärsänglarna i verkliga situationerna möter då 

de gör investeringsbeslut. Affärsängeln som fungerade också som mentor i studien 

ansåg ändå att det inte är så farligt, då utförandet av testet med 

datainsamlingsinstrumentet motsvarar mycket den situation där investerare 

bestämmer vem som får komma vidare till Slush pitchtillfälle. Investerarna har i detta 

skede bara listor med ett begränsat antal information om entreprenörerna och 

företagen som beslutsunderlag. För att förbättra datainsamlingsinstrumentet kunde 

forskaren göra kontrollstester genom att be respondenterna betygsätta hur nära de 

olika scenarierna matchade deras viktigaste beslutskriterier. 

I datainsamlingen användes snöbollsurval som urvalsmetod, vilket kan ha en inverkan 

på resultatet, då det kan vara att urvalet inte är fullt representativt för populationen. Då 
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personerna som valts till pilotstudien väljs på basen av andra affärsänglars 

rekommendationer kan det ha inverkat på att de flesta affärsänglar som deltog i studien 

hörde till FiBAN. Ifall affärsänglarna som hör till FiBAN har vissa gemensamma sätt att 

fungera vid investeringsbeslut som andra affärsänglar inte nödvändigtvis har, kan det 

ha en negativ inverkan på studien. Datainsamlingen kunde förbättras genom att 

använda fler personer som snöbollsurvalets startpunkter, om startpersonerna i detta 

fall har mer olika sorts kontakter till affärsänglar skulle urvalet kunna vara mer 

representativt för populationen. I datainsamlingen skulle det ha varit bra att få fler än 

en kvinna, affärsänglar som saknar universitetsutbildning samt någon affärsängel som 

fungerar i Finland men med en utländsk bakgrund. I allmänhet anser jag ändå att 

datainsamlingen lyckades ganska bra, då affärsänglarna som deltog i pilotstudien var 

av olika ålder, hade olika skolning och olika arbetsbakgrund samt båda könen var 

representerade i pilotstudien.  Ifall man i framtiden skulle utföra studien med hjälp av 

datainsamlingsinstrumentet skulle jag rekommendera på basen av analysen av data 

som samlats in med datainsamlingsinstrumentet i pilotstudien att man använder som 

analysmetod multiple regressionsanalys, där analysen görs skilt för varje respondents 

svar i stället för att analysera data i sin helhet på en gång. Detta skulle jag 

rekommendera både på basen av teorin (se kapitel 2.2.1) och den analys som nu gjordes 

i pilotstudien.  

Avhandlingens reliabilitet kan anses vara tillräckligt bra för dess syfte. Avhandlingen 

kan också anses vara valid då den har besvarat forskningsfrågorna och nått sitt mål och 

syfte. Det man lite skulle kunna kritisera är att data som samlats in med 

datainsamlingsinstrumentet inte är generaliserbart, då studien i detta skede handlade 

om en pilotstudie.  

Fortsatta studier inom ämnet kunde vara att utföra en studie där man undersöker om 

homosocialitet uppkommer mellan entreprenörer och affärsänglar i Finland med hjälp 

av datainsamlingsinstrumentet som skapats. Med datainsamlingsinstrumentet skulle 

det också vara möjligt att undersöka i allmänhet affärsänglarnas 

investeringsbeslutsfattande på basen av information om entreprenören, om man skulle 

ha med också andra attribut än bara de som är centrala för att framkalla 

homosocialitet. Preliminärt har det varit tal att datainsamlingsinstrumentet skulle 

användas av en doktorand på Aalto universitetet.   
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BILAGA 1 DATAINSAMLINGSINSTRUMENTET 

  

Conjoint analys 
 

Read the instructions, company description and the definitions carefully, 
because you can not return to them in a later phase. 
 
Instructions: 
Imagine that you are in an everyday situation where you must decide if you should or 
should not invest 50 000euro in an entrepreneur. You will receive 25 entrepreneurial 
profiles and an overall description of the company and the product. Please grade the 
profiles from 1-9, depending on how you would like to invest in the entrepreneur 
(where 1 = the entrepreneur you definitely would invest in and 9= the entrepreneur you 
definitely would not invest in.). Consider each opportunity as a separate situation 
independent of all others. When you are done, you will be asked to fill out a 
questionnaire with general questions. 
 
Company description: 
The company is a good investment. 
The product results in considerable cost savings for the users. 
The company's value proposition is clear and the potential users are small and 
medium-sized industrial firms. There exists a working prototype. 
 
Definition: 
Large company: Companies with 250 or more employees, an annual turnover of at least 
50 million euros or an annual balance sheet totaling at least 43 million euro are 
considered large. 

 

 

1. The entrepreneur is a foreign female. She has obtained an university degree in 
engineering and her prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
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2. The entrepreneur is a Finnish male. He has obtained an university degree in 
engineering and his prior job experience is mostly from large firms.The entrepreneur 
is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a good track 
record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

3. The entrepreneur is a Finnish female. She does not have an university degree and 
her prior job experience is mostly from large firms.The entrepreneur is passionate, 
enthusiastic and committed. She is competent and has a good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

4. The entrepreneur is a foreign female. She has obtained an university degree in 
management and her prior job experience is mostly from large firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

5. The entrepreneur is a Finnish female. She does not have an university degree and 
her prior job experience is mostly from start-up firms.The entrepreneur is 
passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a good track 
record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

6. The entrepreneur is a foreign male. He has obtained an university degree in 
engineering and his prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

7. The entrepreneur is a foreign female. She does not have an university degree and 
her prior job experience is mostly from large firms.The entrepreneur is passionate, 
enthusiastic and committed. She is competent and has a good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

8. The entrepreneur is a foreign male. He has obtained an university degree in 
engineering and his prior job experience is mostly from large firms. The 
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entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

9. The entrepreneur is a foreign female. She has obtained an university degree in 
management and her prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

10. The entrepreneur is a foreign male. He has obtained an university degree in 
management and his prior job experience is mostly from large firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

11. The entrepreneur is a Finnish male. He does not have an university degree and 
his prior job experience is mostly from start-up firms.The entrepreneur is 
passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a good track 
record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

12. The entrepreneur is a Finnish female. She has obtained an university degree in 
management and her prior job experience is mostly from large firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

13. The entrepreneur is a Finnish female. She has obtained an university degree in 
management and her prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

14. The entrepreneur is a Finnish male. He has obtained an university degree in 
management and his prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
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good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would not invest in                            Definitely would invest in 
 

 

 

 

15. The entrepreneur is a foreign male. He does not have an university degree and 
his prior job experience is mostly from start-up firms.The entrepreneur is 
passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a good track 
record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

16. The entrepreneur is a Finnish female. She has obtained an university degree in 
engineering and her prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

17. The entrepreneur is a Finnish female. She has obtained an university degree in 
engineering and her prior job experience is mostly from large firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

18. The entrepreneur is a Finnish male. He does not have an university degree and 
his prior job experience is mostly from large firms. The entrepreneur is passionate, 
enthusiastic and committed. He is competent and has a good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would not invest in                            Definitely would invest in 
 

 

 

 

19. The entrepreneur is a foreign female. She does not have an university degree and 
her prior job experience is mostly from start-up firms.The entrepreneur is 
passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a good track 
record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

20. The entrepreneur is a Finnish male. He has obtained an university degree in 
management and his prior job experience is mostly from large firms. The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
good track record. * 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

21. The entrepreneur is a Finnish male. He has obtained an university degree in 
engineering and his prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

22. The entrepreneur is a foreign female. She has obtained an university degree in 
engineering and her prior job experience is mostly from large firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

23. The entrepreneur is a foreign male. He does not have an university degree and 
his prior job experience is mostly from large firms.The entrepreneur is passionate, 
enthusiastic and committed. He is competent and has a good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

24. The entrepreneur is a foreign male. He has obtained an university degree in 
management and his prior job experience is mostly from start-up firms.The 
entrepreneur is passionate, enthusiastic and committed. He is competent and has a 
good track record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

25. The entrepreneur is a Finnish female. She does not have an university degree 
and her prior job experience is mostly from start-up firms.The entrepreneur is 
passionate, enthusiastic and committed. She is competent and has a good track 
record. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Definitely would invest in                            Definitely would not invest in 
 

 

 

 

26. Your age: * 

   -25 
 

   26-35 
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   36-45 
 

   46-55 
 

   56-65 
 

   66- 
 

 

 

 

 

27. Your sex: * 

   Male 
 

   Female 
 

 

 

 

 

28. You have an university degree in: * 

 Management 
 

 Engineering 
 

 I have an university degree in something else than management or engineering 
 

 I don't have an university degree 
 

 

 

 

 

29. How many years of job experience do you have from large firms? * 

________________________________ 
 

 

 

 

30. How many years of job experience do you have from start-up firms? * 

________________________________ 
 

 

 

 

31. Have you done an exit? * 

   Yes 
 

   No 
 

 

 

 

 

32. Your nationality: * 

   Finnish 
 

   Other 
 

 

 

 

 

33. The typical (average) sum of your investment:  

________________________ 
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BILAGA 2 MULTIPLE REGRESSIONSANALYS 

(Förkortningen BA står för affärsängel) 
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