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Abstract  

The consumption theory is based on consumption as a mean to attain utility. According to the 

neoclassical economic theory the utility an individual attains from consumption is absolute, 

which means that the utility is valued independent from how of other consumers acts. When 

we instead take the actions of other consumers into account when valuing utility from 

consumption, we call that added aspect relative utility, in contrast to the absolute utility. A 

good which has a significant relative aspect is called a positional good. This paper is an 

attempt to add to the literature of studying relative utility and positional goods. During 2017 

and 2018 three different types of surveys was handed out to students at Umeå University 

where they were asked about their expected future salaries. Two of the survey types came 

with a reference salary: a purposed salary of the students assumed reference group, which 

differed between the two survey types. The third survey type came with no reference salary. 

There was a statistical significant difference in expected future salary between the group who 

got a reference salary and the group who did not. Between the two groups who got the two 

different reference salaries the mean was different but not statistical significant.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion     4 

1.1 Syfte     8 

2. Teori      9 

2.1 Definition av positionella varor   9 

2.2 Konsumtionsteori    10 

3. Data och metod     11 

3.1 Grundläggande metod    11 

3.2 Linjär regression    12 

3.3 Responsvariabel    13 

3.4 Förklaringsvariabel och förväntad effect   14 

3.5 Kontrollvariabler och förväntade effekter   14 

4. Deskriptiv data     15 

5. Möjliga felkällor och problem med modellen och data  16 

6. Resultat     18 

6.1 Första hypotesen    18 

6.2 Andra hypotesen    19 

7. Diskussion     21 

8. Slutsats     22 

9. Policyimplikationer    22 

10. Referenser     24 

11. Appendix      26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

1. Introduktion 

Uppsatsens titel är hämtad ifrån begreppet a big fish in a small pond som bland annat 

Malcolm Gladwell populariserade i sin bok David and Goliath. I boken hänvisas till 

sociologen Samuel Stouffer och hans poäng att ”…våra intryck inte formas globalt genom att 

vi placerar in oss i bredast möjliga sammanhang, utan lokalt – genom att vi jämför oss med 

människor ’i samma båt som vi själva’”.1 

 

Människan har alltid strävat efter status. Denna strävan har tagit sig olika uttryck beroende på 

sammanhang och omgivning. Thorstein Veblen (1899) myntade i sin bok Theory of the 

Leisure Class2 begreppet conspicuous consumtion, vilket kan översättas till iögonfallande 

konsumtion. Begreppet syftar på konsumtion som verktyg för att uppvisa ekonomisk status i 

förhållande till omgivningen. Veblen utgick främst från den dåtida överklassens sätt att 

använda konsumtion för att uttrycka social och ekonomisk makt, men han öppnade även upp 

för att varje individ gör denna avvägning inom sin sociala gemenskap.  

 

A priori kan man anta att en del av konsumtionen inte bara sker för den absoluta nyttan utan 

också bland annat för det symbolvärde som konsumtionen ger. Trots det definieras nyttan av 

konsumtion som absolut enligt klassisk ekonomisk teori. I den teoribildningen antas det att 

den nytta som konsumtionen ger endast beror på kvantiteten och kvaliteten av konsumtionen. 

Detta innebär att alla konsumtionsbeslut och varje ekonomisk värdering av en vara antas ske 

oberoende av den tid och omgivningen som konsumenten lever i och endast förtäljer vad 

individen har för absolut nytta av varan.  

 

Kritik mot den klassiska ekonomiska teorin har kommit från flera håll och många ekonomer 

har genom åren uppmärksammat att nyttan också kan vara relativ. Adam Smith (1759) 

uppmärksammade att människan alltid strävar efter att bli materiellt rikare, både i jämförelse 

med sitt tidigare jag och i jämförelse med andra.34 J.K. Galbraith (1958) kritiserade 

konsumtionsteorin i sin bok The Affluent Society bland annat genom att påstå att utbudet till 

stor del bestämmer efterfrågan och att förhållandet mellan konsumtion och nytta har blivit 

                                                           
1 Gladwell, M 2013, David och Goliat, svensk utgåva 2014, Volante, Stockholm s.81 
2 Veblen, T 1899, The theory of leisure class, MacMillan, New York 
3 Smith, A 1759, The theory of moral sentiments, Reprint 2002, Cambridge, United Kingdom 
4 Bracha, A, Gneezy U, & Loewenstein G, 2015, ‘Relative Pay and Labor Supply’, Journal of Labor Economics 

vol. 33, no. 2, pp. 297-315  

. 
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svagare.5 Karl Marx skrev i sin bok The Poverty of Philosophy (1847) att konsumentens 

“…mening beror av hans medel och hans behov. Båda bestäms av hans sociala läge, som i sin 

tur är beroende av den allmänna samhällsorganisationen.”6 

 

Duesenberry (1967) kritiserar på empiriska grunder de antaganden som ligger till grund för 

den keynesianska konsumtionsfunktionen i sin doktorsavhandling Income, saving and the 

theory of consumer behaviour7. Hans kritik går ut på att han anser att två av de antaganden 

som ligger till grund för konsumtionsfunktionen är ogiltiga. Ett av dessa antaganden är att 

”varje individs konsumtion är oberoende av alla andra individer”.8 Han påpekar att detta 

antagande är lika essentiellt i den generella efterfrågeteorin som i den keynesianska 

konsumtionsfunktionen.  

 

Om nyttan av konsumtion också kan vara relativ innebär det att konsumenten jämför sin 

konsumtion med referensvärden. Dessa referensvärden kan exempelvis komma från 

omgivningen eller från tidigare konsumtion. Insikten att människan strävar efter personlig 

materiell tillväxt i förhållande till sig själv och i förhållande till omgivningen leder till två 

typer av referensvärden. Studier har dock påvisat att referensvärdena till och med kan vara 

helt godtyckliga, exempelvis när konsumenten inte har något självklart referensvärde att 

förhålla sig till. Till exempel fick Ariely, Loewenstein, Prelec (2003) studenter i ett 

experiment att omedvetet använda sitt personnummer som referensvärde genom att be dem 

börja en enkät med sitt personnummer och sedan svara hur mycket de är villiga att betala för 

olika varor. Korrelationen mellan personnumret och värderingen av varor blev stark.9  

 

Bracha, Gneezy, Lowenstein (2015) kom i en experimentstudie fram till att relativ lön 

påverkade arbetskraftsutbudet: ”…när intrapersonella jämförelser var möjliga – alltså när 

deltagarna var medvetna om olika lönenivåer för samma arbete – erbjöd låglöneindivider 

signifikant mindre arbetstid i relation till höglöneindivider […] än när de var omedvetna om 

                                                           
5 Galbraith, JK 1958, The Affluent Society, Penguin Books, Harmondsworth 
6 Marx, K 1981, Filosofins elände, HS Offset AB, Göteborg s.37 
7 Duesenberry, JS 1967, Income, Saving and the theory of consumer behaviour, Oxford University Press, New 

York 
8 Duesenberry, JS 1967, Income, Saving and the theory of consumer behaviour, Oxford University Press, New 

York. Originalcitat: “… that every individual consumption behaviour is independent of that of every other 

individual…”) s.1 
9 Ariely, D, Loewenstein, G and Prelec, D 2003, ‘Coherent arbitrariness: Stable demand curves without stable 

preferences’ Quarterly Journal of Economics 118(1): 73–106  
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de högre lönerna.”10 Deltagarna fick i studien lösa problem och fick betalt per löst problem. 

De fick då bestämma hur länge de ville arbeta för att lösa varje problem. Ena gruppen av 

deltagare fick ej veta vad de andra fick betalt medan den andra gruppen fick vetskap om 

skillnader i betalning. Vidare gjordes ett experiment där deltagarna igen blev uppdelad i två 

grupper. Denna gång gick uppgiften ut på att skriva en kort essä. I ena gruppen var 

betalningen helt slumpmässig medan i den andra gruppen uppgavs det att det finns kriterier 

för skillnaden i betalning, alltså att de skulle få betalt utifrån hur de presterade. Den andra 

gruppen visste alltså att den skulle bedömas utifrån något slags kriterium, vad slags kriterium 

var okänt när de skrev essän, medan den andra gruppen visste innan de skrev essän att 

betalningen skedde av helt slumpmässiga orsaker. ”Dessa resultat antyder att när deltagare 

kan rättfärdiga olika löner så ser den relativa löneeffekten av arbetskraftsutbudet ut att 

försvinna: deltagare accepterar sin tilldelade lön som om det är den lönen de förtjänar”.11 Ett 

av resultaten i studien visar på att när deltagarna är medvetna om löneskillnaden är det den 

grupp som fått sämre betalt som arbetar mindre, medan den grupp som får mer betalt arbetar i 

samma utsträckning som om de inte var medvetna om löneskillnaden.  

 

Carlsson, Johansson-Stenman, Martinsson (2006) kom i sin studie fram till att ”baserat på ett 

slumpmässigt urval i Sverige är inkomster och bilar i genomsnitt väldigt positionella, till 

skillnad från fritid och bilsäkerhet. Fritid kan till och med vara fullständigt icke-positionell.”12 

Studien gick ut på att respondenterna fick svara på frågor om hypotetiska situationer. 

Respondenten skulle avgöra vilka scenarion som skulle vara bäst för en nära släkting två 

generationer i framtiden. Alternativen de fick välja stod mellan ett scenario A där den 

absoluta nyttan var högre än i scenario B medan den relativa nyttan var lägre. Med detta i 

åtanke fick de värdera de olika scenarierna i fråga om inkomst, fritid, bil och bilsäkerhet.  

                                                           
10 Bracha, A, Gneezy U, and Loewenstein G, 2015, ‘Relative Pay and Labor Supply’, Journal of Labor 

Economics 33(2): 297-315. Originalcitat: “We find that relative pay comparisons do affect labor supply: when 

interpersonal comparisons were available—that is, when participants were aware of different pay rates given for 

the same task—lower-paid individuals supplied significantly less work time relative to higher-paid individuals 

and significantly less time than when they were unaware of the higher pay rates.” 
11 Bracha, A, Gneezy U, and Loewenstein G, 2015, ‘Relative Pay and Labor Supply’, Journal of Labor 

Economics 33(2): 297-315. Originalcitat: “These results suggest that when participants can 

justify a differential wage, the relative pay effect on labor supply seems to disappear: participants accept their 

assigned pay as if it is the pay rate they deserve.” 
12 Carlsson, Johansson-Stenman and Martinsson 2007, ‘Do You Enjoy Having More than Others? Survey 

Evidence of Positional Goods’, Economica 74: 586–598. Originalcitat: “Based on a random sample in Sweden, 

income and cars are found to be highly positional, on average, in contrast to leisure and car safety. Leisure may 

even be completely nonpositional.” 
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Pfeffer, Langton (1993)13 studerade effekterna av inkomstskillnader på nöjdhet, produktivitet 

och samarbete hos college- och universitetsanställda. ”Resultaten indikerar att ens position i 

lönehierarkin, tillgängligheten av information om löneskillnader och legitima orsaker till 

bonusar påverkar i vilken utsträckning löneskillnader orsakar negativa effekter.”14 

Clark, Senik (2009)15 kan ha implikationer på liknande studier som denna när det kommer till 

att avgöra vilket referensvärde som ska användas vid inkomstjämförelser. Clark, Senik (2009) 

kommer fram till att inkomstjämförelser är associerade med lägre nivåer av subjektivt 

välmående och en större efterfrågan på inkomstfördelningar. Och liksom en av 

slutledningarna i studien av Bracha, Gneezy, Lowenstein (2015); att de högst upp i 

lönehierarkin inte arbetar mindre eller mer om de får veta andras inkomst, så jämför sig de 

”rika” i lägre grad och är lyckligare än genomsnittet när de väl gör det. Den grupp som är den 

vanligaste förekommande att omnämnas som jämförelsegrupp är kollegor och de som jämförs 

sig med kollegor är lyckligare än de som jämför sig med andra referensgrupper, exempelvis är 

jämförelser med vänner associerade med de lägsta välmåendesiffrorna.  

 

Carlsson, Johansson-Stenman, Martinsson (2006) skriver i sin studie att ”…om idén om 

positionella varor ska påverka policybeslut räcker det inte med magkänsla […] utan vi 

behöver empiriska bevis. För att kvantifiera i vilken utsträckning det relativa påverkar […] 

skulle det vara en stor fördel om alla icke-essentiella variabler kunde vara fixerade […] 

användandet av experimentella studier ger denna möjlighet.”16 Och Bracha, Gneezy, 

                                                           
13 Pfeffer and Langton 1993, The effect of wage dispersion on satisfaction, productivity, and working 

collaboratively: Evidence from College and University faculty, Administrative Science Quarterly Sep 1993 
14 Pfeffer, Langton 1993, The effect of wage dispersion on satisfaction, productivity, and working 

collaboratively: Evidence from College and University faculty, Administrative Science Quarterly Sep 1993. 

Originalcitat: “The results suggest that one´s position in the salary structure, the availability of information 

about wage inequality, and legitimate bases of reward allocation all affect the extent to which wage dispersion 

produces adverse effects.” 
15 Clark and Senik 2009, ‘Who Compares to Whom? The Anatomy of Income Comparisons in Europe’ IZA 

Discussion Paper Sep 2009(4414) 
16 Carlsson, Johansson-Stenman, Martinsson 2007, ‘Do You Enjoy Having More than Others? Survey Evidence 

of Positional Goods’, Economica 74: 586–598. Originalcitat: “However, if policy is going to be influenced by 

the idea of positional goods, we need empirical evidence, and not only gut feelings and introspection. In order to 

quantify the degree to which relative concerns matterFthe main task of this paperFit would clearly be an 

advantage if all non-essential variables could be fixed. The main advantage of using experimental or survey-

based methods is that it provides this possibility.” 
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Lowenstein (2015) nämner att ”konvergerande evidens från experimentstudier kan sålunda 

vara viktigt i detta fall”.17  

 

Många studier utgår från högst hypotetiska situationer, den här studien utgår från ett delvis 

hypotetiskt fall där respondenterna har fått svara på hur mycket de själva vill tjäna i 

jämförelse med jämförelsegruppen. Men studien kan anses vara delvis reell eftersom 

respondenten får tänka över sin egna reella situation. Det hypotetiska med denna studie är den 

referenslön som respondenterna fått. Referenslönen har satts så att det ska vara tillförlitligt 

och verklighetstroget för att lättare få respondenten att tänka sig in i den hypotetiska 

situationen. Denna studie försöker isolera den positionella aspekten av varan inkomst, eller 

närmare bestämt framtida förväntad inkomst. Enligt resultat från Clark, Senik (2009) är 

jämförelsegruppen i denna studie relevant och icke-hypotetisk.  

 

Den neoklassiska konsumtionsteorin dominerar fortfarande studier i nationalekonomi. Med 

hänvisning till alla dessa anekdotiska bevis finns det dock goda skäl att omvärdera en del av 

den klassiska ekonomiska teoribildningen. Den här studien blir förhoppningsvis ett 

välkommet tillskott till forskningen om positionella varor och i vilken utsträckning det 

påverkar ekonomiska beteenden.  

 

1.1 Syfte 

Studien baseras på teorin att nyttan kan delas upp i ett absolut och i ett relativt värde och 

testar om målgruppens löneförväntan beror på vilken lön dess jämförelsegrupp har.  För att 

testa detta är studien uppdelad i två hypotesprövningar. Första hypotesen som undersöks är 

”skiljer sig respondenternas svar beroende på om de har fått en referenslön eller inte?” Med 

andra ord är frågeställningen om det är en statistisk signifikant skillnad i förväntad lön mellan 

respondenterna som får en referenslön presenterat och de som inte får det. Den andra 

hypotesen som undersöks är ”skiljer sig respondenternas svar beroende på vilken typ av 

referenslön de har fått?”.   

 

                                                           
17 Bracha, A, Gneezy U, and Loewenstein G, 2015, ‘Relative Pay and Labor Supply’, Journal of Labor 

Economics 33(2): 297-315. Originalcitat: “Converging evidence using methods such as experiments may 

therefore be important in this case.” 
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Studien har genomförts genom enkätundersökningar som delats ut till studenter vid Umeå 

Universitet kring årsskiftet 2017–18. Som faktorer som kan tänkas påverka en enskild 

students löneförväntan valdes kön, program, ålder, förmåga, ambition, termin, arbeten, 

uppväxtskommun och referenslön. Enkäterna tillhandahölls i tre olika versioner, en utan 

referenslön, och två stycken med olika referenslöner.      

 

2. Teori 

2.1. Definitioner av positionella varor 

Frank (2007)18 definierar positionella varor som varor där konsumentens värdering till stor del 

beror på sammanhanget, till skillnad från varor där sammanhanget har lite att göra med en 

varas nytta. Han jämför de två varorna bostad och trygghet. Trygghet tenderar att vara 

absolut, sammanhanget spelar ingen roll för konsumenten. Får konsumenten välja mellan två 

alternativ; 1) din trygghet är 3 och andras trygghet är 4 och 2) din trygghet är 2 och andras 

trygghet 1, så kommer konsumenten att välja alternativ 1. I ett liknande val för en vara som 

har mer positionella egenskaper, exempelvis bostäder, skulle konsumenten välja alternativ 2. 

 

Vatiero (2011)19 har annan definition (se diagram 1 nedan). Enligt honom kännetecknas 

positionella varor av giffen-liknande prissättning och dess nytta beror negativt på andras 

konsumtion. Han argumenterar för att positionella varor är dubbelt exkluderande och dubbelt 

rivaliserande. Med detta menar han att rivaliteten och exkluderbarheten finns både vid positiv 

och negativ konsumtion, till skillnad från private goods som endast är exkluderbar och 

rivaliserande vid positiv konsumtion.  

 

Bild 1. Definition av positionella varor enligt Vatiero (2011). 20 

 

                                                           
18 Frank, R 2008, ‘Should public policy respond to positional goods?’ Journal of Public Economics 92(2008): 

1777–1786 
19 Vatiero, M 2011, ‘The Institutional Microeconomics of Positional Goods’ 

https://extranet.sioe.org/uploads/isnie2011/vatiero.pdf 
20Vatiero, M 2011, ‘The Institutional Microeconomics of Positional Goods’ 

https://extranet.sioe.org/uploads/isnie2011/vatiero.pdf 
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2.2. Konsumtionsteori  

I neoklassisk ekonomisk teori antas individens nytta bero på dess konsumtion av varor, 

tjänster och fritid:  

 

U = (C, L), 

 

där U = individens nytta, C = individens konsumtion och L = fritid 

 

I beteendeekonomisk teori antas även individens nytta bero på konsumtionen i förhållande till 

andras konsumtion:  

 

U = (C, L, Ĉ),  

 

där U = individens nytta, C = individens konsumtion, L = fritid och Ĉ = omgivningens 

konsumtion 

 

En vanlig formulering av omgivningens konsumtion är att sätta den i relation till individens 

konsumtion, exempelvis (C – Ĉ) eller (C/Ĉ): 

 

U = (C, L, C/ Ĉ). 

 

I denna studie testas om individens nytta av framtida lön beror på omgivningens lön:  

 

U = (ES, ES/S),  

 

där U = nytta av lön, ES = förväntad lön (expected salary) och S = omgivningens lön vid en 

viss tidpunkt. 

 

Om vi antar att alla vill ha nytta Ū så blir ekvationen enligt följande: 

 

Ū = (ES, S/ES) 

 

där Ū = konstant för en viss nivå av nytta av lön, ES = förväntad lön (expected salary) och S = 

omgivningens lön vid en viss tidpunkt.  
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Finns det ett värde på omgivningens lön att tillgå och vi antar att alla vill uppnå nytta Ū är 

förväntad lön det enda som är okänt i ekvationen.  

 

3. Metod 

3.1. Grundläggande metod 

Denna studie baseras på enkätutskick till studenter i Statistik A VT 2018 och 

Nationalekonomi A HT 2017 vid Umeå Universitet. (Se Appendix för enkäterna i sin helhet). 

Datamaterialet är självrapporterat av respondenterna. Tre olika enkäter delades ut. Två av 

enkäterna presenterade referenslöner, som ett mått på omgivningens lön, och referenslönerna 

skiljde sig åt mellan de båda enkäterna. Den tredje enkäten presenterade ingen referenslön. 

Efter att ha läst referenslönen svarade respondenterna på frågan om deras förväntade lön. 

Referenslönerna som enkäten presenterade, 27 762 och 28 762 kronor, baseras på 

fackförbundet Civilekonomernas rekommenderade ingångslön som 2017 låg på 28 500 

kronor. Anledningen till att två olika referenslöner presenteras är för att kunna isolera effekten 

av förklaringsfaktorn omgivningens lön.    

Hur respondenterna värderar framtida lön kan troligtvis förklaras av andra orsaker än 

omgivningens lön. Av denna anledning försöker studien kontrollera för fler faktorer och 

frågor om dessa ställdes i enkäterna. 

 

För att estimera omgivningens löns påverkan på respondenternas förväntade lön används två 

olika multipla linjära regressioner med förväntad lön som responsvariabel. Första hypotesen 

som undersöks är ”skiljer sig respondenternas svar beroende på om de har fått en referenslön 

eller inte?” Med andra ord är frågeställningen om det är en statistisk signifikant skillnad i 

förväntad lön mellan respondenterna som får en referenslön presenterat och de som inte får 

det. I den regressionen räknas de som får referenslöner som en grupp och jämförs med den 

grupp som inte får en referenslön. Variabeln Ingen referenslön är i regressionen en 

indikatorvariabel och den grupp som får referenslön är referensgruppen.  

 

Den andra hypotesen som undersöks är ”skiljer sig respondenternas svar beroende på vilken 

typ av referenslön de har fått?”.  Med andra ord är frågeställningen om det är en statistisk 

signifikant skillnad i förväntad lön mellan de respondenter som fått den högre referenslönen 

och de som har fått den lägre referenslönen (27 762 respektive 28 762 kronor). I denna 
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regression är variabeln Högre referenslön en indikatorvariabel och gruppen som får den lägre 

referenslön (27 762 kronor) är referensgrupp.  

 

3.2. Linjär regression  

Den multipla regressionsmodell som används baseras på följande:  

 

yi = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3…, βnxn + ui, 

 

där y är löneförväntan, x1, …, xn är kontroll- och förklaringsvariabler och ui är felterm.  

 

Antagandet har gjorts att modellen är additiv och därav har inte logaritmerade variabler 

använts.  

 

För att testa första hypotesen, om det är en statistisk signifikant skillnad i förväntad lön 

mellan respondenterna som får en referenslön och de som inte får det, används följande 

regression:  

 

yi = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β5x5 + β6x6 + β7x7 + β8x8 + β9x9 + β10x10 + β11x11 + 

ui, 

 

där yi är löneförväntan i tusentals kronor,  

x1 = kön, indikatorvariabel där kvinna=1 och man=0,  

x2 = program, indikatorvariabel där civilekonomstudenter=1 och andra program=0,  

x3 = ålder,  

x4 = ambition i skala 0 till 10,  

x5 = förmåga i skala 0 till 10,  

x6 = termin,  

x7 = erfarenhet i antal arbeten,  

x8 = antal invånare i uppväxtkommun,  

x9 = ingen referenslön, indikatorvariabel där utan referenslön=1 och med referenslön=0,  

x10 = föräldrarnas utbildningsnivå, indikatorvariabel där en högutbildad förälder=1 och ingen 

högutbildad förälder=0,  

x11 = föräldrarnas utbildningsnivå, indikatorvariabel där två högutbildade föräldrar=2 och 

ingen högutbildad förälder=0. 
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För att testa andra hypotesen, om det är en statistisk signifikant skillnad i förväntad lön mellan 

de respondenter som fått den högre referenslönen och de som har fått den lägre referenslönen 

(27 762 respektive 28 762 kronor), används följande regression: 

 

yi = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β5x5 + β6x6 + β7x7 + β8x8 + β9x9 + β10x10 + β11x11 + 

ui, 

 

där yi är löneförväntan i tusentals kronor,  

x1 = kön, indikatorvariabel där kvinna=1 och man=0,  

x2 = program, indikatorvariabel där civilekonomstudenter=1 och andra program=0,  

x3 = ålder,  

x4 = ambition i skala 0 till 10,  

x5 = förmåga i skala 0 till 10,  

x6 = termin,  

x7 = erfarenhet i antal arbeten,  

x8 = invånare i uppväxtkommun,  

x9 = ingen referenslön, indikatorvariabel där utan referenslön=1 och det lägre referenslön=0,  

x10 = högre referenslön, indikatorvariabel där den högre referenslönen=1 och den lägre 

referenslönen=0,  

x11 = föräldrarnas utbildningsnivå, indikatorvariabel där en högutbildad förälder=1 och ingen 

högutbildad förälder=0,  

x12 = föräldrarnas utbildningsnivå, indikatorvariabel där två högutbildade föräldrar=2 och 

ingen högutbildad förälder=0. 

 

3.3. Responsvariabel  

För att veta respondenternas förväntade lön svarar de på frågan:  

 

”Du har säkert ett förstahandsval till ditt första jobb som nyutbildad. Vilken månadslön före 

skatt förväntar du dig för detta önskejobb? Tjänsten måste vara rimlig. Inte Riksbankschef, 

VD för Skanska, eller fotbollsproffs i England exempelvis.” 
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3.4. Förklaringsvariabel och förväntad effekt 

Referenslön - Respondenterna i denna studie delas upp i tre grupper; de som får 28 762 kronor 

som referenslön, de som får 27 762 kronor som referenslön och de som inte får en referenslön 

(i övrigt är enkäterna identiska). Referenslönerna presenteras enligt följande i enkäterna:  

 

1) ”Anta att de civilekonomer som tar examen våren 2018 från Umeå Universitet får en 

genomsnittlig ingångslön på 27 762 kr före skatt.” 

 

2) ”Anta att de civilekonomer som tar examen våren 2018 från Umeå Universitet får en 

genomsnittlig ingångslön på 28 762 kr före skatt.” 

 

En högre lön hos på referenslönen antas ge en högre löneförväntan.  

 

3.5 Kontrollvariabler och förväntade effekter 

Förmåga och ambition - Dessa två faktorer har respondenterna själva fått estimera i en 

kontinuerlig skala mellan 0 och 10. En högre förmåga och en högre ambitionsnivå antas leda 

till högre löneförväntan.  

 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund - Föräldrarnas utbildningsbakgrund är ett sätt att 

kvantifiera den hemmiljö som respondenten är uppväxt i, vilket antas påverka 

respondenternas löneförväntan. Respondenterna svarar på om de hade noll, en eller två 

föräldrar med eftergymnasial utbildning. Är föräldrarna högutbildade antas det att 

respondenternas löneförväntan är högre än i annat fall. Denna variabel är i regressionen två 

indikatorvariabler med två högutbildade föräldrar som referensgrupp. 

 

Uppväxtkommunens storlek – Hemkommunens storlek antas säga en del som det 

socioekonomiska sammanhang som respondenten är uppvuxen i. Det antas att större 

uppväxtkommuner ger en högre löneförväntan. Svaren har kvantifierats med antal invånare i 

uppväxtkommunen. Datat är hämtat från SCB och gäller hur många invånare kommunen hade 

sista december 2017. För kommuner utanför Sverige har annan källa än SCB använts.  

 

Kön – Män och kvinnor på gruppnivå har eventuellt olika löneförväntningar. Denna variabel 

är i regressionen en indikatorvariabel med män som referensgrupp. 
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Erfarenhet - Karriärmässig erfarenhet har estimerats genom antal arbeten som respondenten 

har haft. Vad som räknas som ett arbete har respondenten själv fått avgöra. En större 

erfarenhet antas göra det lättare för respondenten att veta sina egna preferenser och 

möjligheter i karriären. Större karriärmässig erfarenhet antas leda till en högre löneförväntan. 

 

Ålder - Respondentens ålder kan fånga upp skillnader i löneförväntan. En äldre respondent 

antas ha en högre löneförväntan än en yngre. 

 

Program och termin - Det kan finnas en skillnad i löneförväntan beroende på hur länge 

respondenten har studerat och vilken utbildning denne har valt. Variabeln termin är i 

regressionen en kontinuerlig variabel och program är en indikatorvariabel med de som inte 

studerar på civilekonomprogrammet som referensgrupp. 

 

4. Deskriptiv data 

Datamaterialet behandlades och kvantifierades i Excel och den statistiska analysen gjordes i 

Stata.  

 

En del svar i enkäten är intervall och i dessa fall används medelvärdet som approximation.21 

 

Totalt inkom 152 enkätsvar och 14 partiella bortfall, varav 50 enkäter kom från studenter i 

Nationalekonomi HT17 och 102 enkäter från studenter i Statistik A VT 2018.  

 

Ambition och förmåga har tre bortfall vardera, medelvärde på 0,751678 respektive 0,757088. 

Dessa två variabler har en korrelation på 0,7442. 

 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund är relativt jämnt fördelade mellan de tre svarsalternativen: 

de som inte hade någon, de som hade en och de som hade två föräldrar med eftergymnasial 

utbildning. (49, 52 respektive 50 enkätsvar). 

 

Uppväxtkommun har fyra bortfall och 59 unika värden. Kommunernas invånarantal varierar 

mellan 6101 och 949 761. 

                                                           
21 Exempelvis har ett svar på ”40 000 – 50 000 kr” i datamaterialet skrivits som 45 000. 
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Könsfördelningen är uppdelad på 57 kvinnor respektive 95 män. Inga bortfall. I enkäten utan 

referenslön svarade 7 kvinnor och 34 män. I de två andra enkäterna är könsfördelningen 20 

kvinnor och 26 män (med 27 762 som referenslön) respektive 30 kvinnor och 35 män (med 28 

762 som referenslön).   

 

Respondenterna uppger mellan 0 och 22 antal arbeten varav 17 unika värden.  

 

Respondenternas ålder varierar mellan 19 och 41 år varav 14 unika värden. Medelvärdet är 

21,98968 och standardavvikelsen är 3,06656.  

 

135 enkäter är från studenter vid Civilekonomprogrammet, 16 från andra program och ett 

bortfall. De som studerar på andra terminen är 86 stycken och på tredje terminen 48 stycken. 

Variabeln termin innehåller 6 unika värden.   

Antal enkäter, antal bortfall och medelvärde och standardavvikelse för förväntad lön per 

respektive enkättyp visas i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Deskriptiv data uppdelad på enkätstyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Möjliga felkällor och problem med modellen och data  

Variablerna förmåga och ambition har en korrelation på 0,7442, vilket kan anses vara på 

gränsen till multikollinearitet. Detta kan leda till att de enskilda parameterestimaten för de 

båda variablerna är snedvridna. Båda variablerna är kontrollvariabler och studien är inte som 

sådan intresserad av dessas parameterestimat, båda variablerna tas därför med i den linjära 

regressionen.  
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Bias i denna studie kan ha uppkommit av olika orsaker. Den förväntade lönen i enkätsvaren 

kan vara baserad på olika officiella rekommendationer av ingångslön för ekonomer och det 

finns en risk att respondenterna har ganska bra koll på detta. Denna bias blir ett problem om 

en viss grupp av respondenterna i större utsträckning har kunskap om de officiella 

rekommendationerna än någon annan grupp. I denna studie antas att kunskapen inte skiljer sig 

åt mellan olika grupper.  

 

Definitionen av frågorna kan ge upphov till subjektiva bedömningar hos respondenterna. 

Vissa frågor, exempelvis ålder och termin, är icke-diskuterbara, medan antalet tidigare 

arbeten, förmåga och ambition kan leda till subjektiva bedömningar. Respondenterna kan 

möjligtvis överskatta sin egna förmåga och ambition. Detta kan dock ha tagits i beaktande 

genom att anta att denna överskattning är liknande över hela målgruppen. 

 

Respondenterna fick inga restriktioner om att de inte skulle prata ihop sig och detta kan ge 

bias i form av icke oberoende observationer. 

För att testa påverkan på studenternas löneförväntan av omgivningens lön används i denna 

studie så kallad anchoring. Kahneman, Tversky (1978)22 förklarar anchoring enligt följande: 

 

“Anchoring […] är en kognitiv bias som beskriver tendensen hos en individ att förlita sig för 

mycket på en initial information […] vid beslut. Under beslutsprocessen uppkommer 

anchoring när individen använder denna information för att göra omedvetna val.” 

 

Denna effekt kan leda till att respondenterna använder referenslönen som ett ”anchor”, och 

inte föreställer sig den hypotetiska situationen som det är tänkt. Detta kan leda till 

respondenten gör ett omedvetet val av sin framtida förväntade lön baserad på en godtycklig 

siffra, istället för att se referenslönen som ett hypotetiskt fall. 

 

Individens nytta kan bero på förhållandet mellan konsumtion och fritid. Denna studie har 

dock endast frågat respondenterna om deras månadslön innan skatt, oberoende av timpenning. 

 

                                                           
22 Kahneman and Tversky 1979 ‘Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk’, Econometrica 47(2): 263-

291. Originalcitat: “Anchoring or focalism is a cognitive bias that describes the tendency for an individual to rely 
too heavily on an initial piece of information offered (known as the "anchor") when making decisions. 
During decision making, anchoring occurs when individuals use this initial piece of information to make 
subsequent judgments. 
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6. Resultat 

6.1 Första hypotesen 

Tabell 2 visar resultat av analysen om det är en statistisk signifikant skillnad i svar om 

förväntad lön mellan de respondenter som får en referenslön och de som inte får det. Detta ser 

vi i indikatorvariabeln Ingen referenslön, där gruppen med referenslön är referensgrupp. 

 

Tabell 2. Resultat. P-värde, t-värde och parameterestimat. 

                                                           
23 Indikatorvariabel. Civilekonomstudenter räknas som en grupp och jämförs med de som inte är 
civilekonomstudenter. De som inte är civilekonomstudenter är referensgrupp.  
24 Indikatorvariabel. Denna variabel svarar på frågeställningen om det är en statistisk skillnad i förväntad lön 
mellan de som har fått en referenslön och de som inte har fått det. Gruppen som fått referenslön är 
referensgrupp. 
25 Indikatorvariabel. Denna variabel jämför de respondenter som svarar att ingen av föräldrarna har utbildning 
med två föräldrar som referensgrupp. 

Variabel Koefficient Standardfel P-värde t-värde 

Kön 0,523125 0,9329358 0,955 0,06 

Program23 2,901256 1,70702 0,092 1,70 

Ålder 0,352076 0,1622545 0,032* 2,17 

Ambition 10,21443 4,091007 0,014* 2,50 

Förmåga -3,405695 4,138307 0,412 -0,82 

Termin -0,5041744 0,5645177 0,374 -0,89 

Erfarenhet 0,0527332 0,1601667 0,743 0,33 

Invånare i uppväxtskommun -8,64*e^(-

06) 

2,72*e^(-06) 0,304 -1,03 

Ingen referenslön24 3,816142 0,9979811 0,000* 3,82 

Föräldrarnas utbilningsnivå125 -0,9410163 1,091028 0,390 -0,86 
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Förklaringsgraden är cirka 0,24 och den justerade förklaringsgraden är cirka 0,17. Förväntade 

lönen hos de som får en enkät med referenslön skiljer sig på 95% signifikansnivå med de som 

inte får en referenslön. Vi kan utläsa i tabellen att Ingen referenslön har ett p-värde på 0,000. 

Koefficienten för Ingen referenslön på cirka 3,82 betyder att de som inte får en referenslön på 

sina enkäter uppger i genomsnitt cirka 3,82 tusen kronor högre förväntad lön jämfört med de 

grupper som får referenslön.  

 

6.2 Andra hypotesen 

Resultat från regressionsanalys för att testa om olika nivåer på referenslönen påverkar 

förväntad lön visas i Tabell 3 nedan. Denna tabell visar resultat av analysen om det är en 

statistisk signifikant skillnad i svar om förväntad lön mellan de respondenter som får den 

högre referenslönen och de som får den lägre. Detta ser vi i variabelnamnet Högre 

referenslön, där gruppen med den lägre referenslönen är referensgrupp. 

  

Tabell 3. Resultat. P-värde, t-värde och parameterestimat. 

 Variabel  Koefficient Standardfel P-värde t-värde 

Kön 0,1205691 0,9323399 0,897 0,13 

Program27 2,401139 1,748769 0,172 1,37 

Ålder 0,3723434 0,1626751 0,024* 2,29 

Ambition 9,971381 4,086038 0,016* 2,44 

Förmåga -3,233697 4,130924 0,435 -0,78 

Termin -0,5508009 0,564419 0,331 -0,98 

                                                           
26 Indikatorvariabel. Denna variabel jämför de respondenter som svarar att en av föräldrarna har utbildning 
med två föräldrar som referensgrupp. 
27 Indikatorvariabel. Civilekonomstudenter räknas som en grupp och jämförs med de som inte är 
civilekonomstudenter. De som inte är civilekonomstudenter är referensgrupp. 

Föräldrarnas utbildningsnivå226 -0,5768578 1,089155 0,597 -0,53 

Konstant 16,70398 4,563597 0,000 3,66 
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Erfarenhet 0,0436702 0,1599556 0,785 0,27 

Invånare uppväxtskommun -8,06*e^(-06) 3,46*e^(-06) 0,431 -0,79 

Ingen referenslön28  4,65285 1,197135 0,000* 3,89 

Högre referenslön29 1,389563 1,103871 0,210 1,26 

Föräldrarnas utbildningsnivå130 -0,6993695 1,105283 0,528 -0,63 

Föräldrarnas utbildningsnivå231 -0,3058908 1,107733 0,783 -0,28 

Konstant 15,84538 4,603769 0,001 3,44 

 

Förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden i denna regression är cirka 0,25 

respektive cirka 0,17. De som tilldelades en enkät med den högre referenslönen skiljer sig inte 

på 95% signifikansnivå med de som fick den lägre referenslönen. Vi kan utläsa att variabeln 

Högre referenslön har ett p-värde på 0,210. 

Koefficienten för Ingen referenslön på cirka 4,65 betyder att de som inte får en referenslön på 

sina enkäter uppger i genomsnitt cirka 4650 kronor högre förväntad lön jämfört gruppen som 

får den lägre referenslönen.  

Koefficienten för Högre referenslön på 1,39 betyder att de som får den högre referenslönen på 

sina enkäter uppger i genomsnitt cirka 1390 kronor högre förväntad lön jämfört med de 

grupper som får den lägre referenslönen. Standardfelet på denna variabel är cirka 1,10. 

 

 

 

 

                                                           
28 Indikatorvariabel. Denna variabel svarar på frågeställningen om det är en statistisk skillnad i förväntad lön 
mellan de som inte har fått en referenslön och de som har fått den lägre referenslönen. Gruppen med den 
lägre referenslönen är referensgrupp. 
29 Indikatorvariabel. Denna variabel svarar på frågeställningen om det är en statistisk skillnad i förväntad lön 
mellan de som har fått den högre referenslönen och de som har fått den lägre referenslönen. Gruppen med 
den lägre referenslönen är referensgrupp. 
30 Indikatorvariabel. Denna variabel jämför de respondenter som svarar att ingen av föräldrarna har utbildning 
med två föräldrar som referensgrupp.  
31 Indikatorvariabel. Denna variabel jämför de respondenter som svarar att en av föräldrarna har utbildning 
med två föräldrar som referensgrupp. 
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7. Diskussion  

Resultatet visar att respondenternas svar skiljer sig på en 95% signifikant nivå mellan de som 

får en referenslön och de som inte får det. Detta antyder att respondenterna inte svarar utifrån 

någon annan given referenslön än den referenslön som enkäterna uppgav.  

 

Att det inte skiljer sig signifikant mellan de som fått 28 762 och 27 762 kronor som 

referenslön är delvis förvånande. Medelvärdet skiljer sig men är inte statistiskt signifikant och 

det var förväntat att det skulle bli en signifikant skillnad. Bracha, Gneezy, Lowenstein (2015) 

kom fram till att deltagarna i deras experimentstudie tar hänsyn till omgivningens lön, vilket 

visades sig i motivationen att arbeta. Denna studie ger en tudelad syn på detta; respondenterna 

har tagit hänsyn till om de får en referenslön eller inte, däremot går det inte att dra slutsatsen 

att nivån på referenslönen spelar roll. Skillnaden mellan referenslönen i de två enkäterna är 

1000 kronor, vilket möjligtvis är en för liten skillnad. En ytterligare studie skulle kunna testa 

med en större skillnad mellan referenslönerna, eller testa med en större population för att 

tydligare kunna avgöra om det finns någon signifikant effekt.  

 

Ålder och ambition är de två variablerna (förutom variabeln som estimerar skillnaden mellan 

de som fått och de som inte fått bud, och interceptet) som blev signifikanta i de båda 

regressionerna. Ålder har en relativt liten variation och det är inte säkert att modellen har 

kunnat göra en relevant uträkning. Att ambition blev signifikant men inte förmåga kan bero 

på dessa två variablers starka korrelation. Sin egna ambition kanske också är lättare för 

respondenten att uppskatta än vad förmåga är. Kön är inte heller signifikant, vilket kan bero 

på att det helt enkelt inte påverkar löneförväntan eller att urvalet är för litet för att kunna 

påvisa någon skillnad. 

 

Termin är en variabel med väldigt liten variation och av den anledningen kan det vara svårt att 

säga om det påverkar eller inte. I en bredare studie med fler studenter skulle eventuellt 

resultatet bli mer tillförlitligt.  

Vissa av förklaringsvariablerna är svåra att kvantifiera. Exempelvis får respondenten själv 

uppge sin förmåga, det hade förstås varit bättre med en objektiv mätning av respondenternas 

IQ. Det hade också varit önskvärt med ett bättre mått på respondentens socioekonomiska 

uppväxt, eller klass, beroende på hur man vill uttrycka det. Ytterligare relevanta studier kan 

använda olika distinkta yrkesgrupper som målgrupp och exempelvis använda ”sanna” 

referenslöner från olika delar av landet där lönerna eventuellt skiljer sig.  
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8. Slutsats 

Sammantaget blev förklaringsgraden väldigt låg och uppenbarligen finns det andra 

förklaringar till vad som påverkar respondenternas framtida förväntade lön än vad denna 

studie tar upp. En slutsats som dock går att dra är att respondenterna tar hänsyn till om de får 

en referenslön, som avspeglar omgivningens lön, när de ska uppge sin förväntade lön. Om 

nivån på denna referenslön påverkar respondenternas svar om löneförväntan kan inte denna 

studie dra någon slutsats om.  

 

9. Policyimplikationer 

En vanlig diskussionspunkt och policyimplikation av en studie om positionella varor är den 

om positionella varor ska beskattas på grund av deras egenskap att skapa negativa 

externaliteter. Varor som är kraftigt positionella, exempelvis lyxvaror, ska möjligtvis 

beskattas till följd av deras positionella egenskaper. Konsumtionen av dessa varor kan ses 

som en statussymbol och orsakar negativa externaliteter på de som inte konsumerar.  

 

Frågan efter denna studie är då om inkomster ska beskattas på grund av dess förmodade 

positionalitet. En av slutsatserna från denna studie är dock att vi inte kan med säkerhet säga 

att lön är en positionell vara och det behövs fler studier för att kunna avvisa eller påvisa detta, 

men tankeexperimentet kan dock göras oavsett resultat i denna studie:  

 

Inkomster är en annan typ av vara än konsumtionsvaror och tjänster. Konsumenten köper 

inkomst och betalar med sin tid, energi och sina färdigheter. Skulle konsumenten vilja ha mer 

lön får den betala med högre energi, mer tid eller förbättra sina färdigheter. Trots det är det 

inte upp till konsumenten själv att välja en högre lön, även om den höjer sina insatser, det är 

endast sannolikheten till högre lön som ökar. Till skillnad från konsumtion av lyxvaror, för 

vilka de i princip enda begränsningarna är monetära. 

Men om vi antar att en högre inkomst skapar externaliteter på andra i omgivningen så går det 

att argumentera för att inkomst är en positionell vara som ska beskattas just på grund av dess 

externa effekter. Om inkomst är positionell så kommer konsumenter att sträva efter en högre 

lön, inte för att förbättra sitt absoluta materiella tillstånd, utan för att uppvisa sin sociala  
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status. Det kan då vara rimligt med en högre marginalskatt än den teoretiskt optimala 

skattenivån som inte tagit hänsyn till positionalitet.32 

 

Det kan dock hända att inkomsten i sig inte är en ”iögonfallande konsumtionsvara”33, utan att 

det istället är vad du gör med inkomsten som visar din sociala status. Veblen (1899) 

argumenterade för att ekonomisk status bland annat uppvisades genom fritid och olika sociala 

uttryck som tydde på att man hade råd att inte arbeta. Det kan alltså vara så att inkomsten i sig 

inte är en uppvisningsvara, men att en högre inkomst, som ett slags verktyg, leder till en högre 

förmåga att tas sig upp i den sociala hierarkin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Här har antagandet gjorts att det finns en teoretisk optimal skattenivå och att approximationen av den inte 
tagit hänsyn till positionella effekter. 
33 Från begreppet conspicuous consumtion, hämtat från: Veblen, T 1899, The theory of leisure class, 

MacMillan, New York  
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10. Appendix 

Enkät med referenslön på 27 762 kr. 
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