
Student 

Vt 2018 

Masteruppsats 1, 15hp 

Mastersprogrammet i nationalekonomi 

 

Hälsoskatt på livsmedel i Sverige 

Kan en riktad skatt mot skadliga fetter styra konsumtionen 

mot mer hälsosamma livsmedelsval? 

 

 

Petra Segerbrant 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker om ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionen av livsmedel 

som innehåller en hög andel mättat fett och transfetter samt om konsumtionen kan riktas mot 

mer hälsosamma livsmedelsval och därigenom förbättra folkhälsan. Datamaterialet som ligger 

till grund för analysen är aggregerat tidsseriedata över konsumtion, livsmedelsförsäljning och 

konsumentprisindex. Sex livsmedel analyseras; rött kött, chark, fjäderfä, smör, margarin och 

olja, där fetterna och köttprodukterna analyseras i separata modeller. Med hjälp av LA/AIDS-

modellen estimeras elasticiteten för de olika varorna vilket sedan används vid simulering av 

olika skatte-och/eller subventionsreformer. Simuleringen utförs för att analysera effekten av de 

olika ekonomiska styrmedlen på konsumtionen av de olika livsmedel samt om för att se om 

någon hälsoeffekt är att vänta. Resultatet för studien visar att det går att påverka konsumtionen 

av livsmedel samt att konsumtionen kan styras mot mer hälsosamma livsmedelsval. 
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1 INLEDNING 

Hjärt-och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över och detta är även 

fallet i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). Anledningarna till att människor insjuknar i dessa 

sjukdomar är många men en bidragande faktor är den kosthållning vi har, där framförallt 

livsmedel som är rika på mättade fetter och transfetter har en negativ inverkan 

(Livsmedelsverket, 2017). I dagsläget överkonsumeras varor rika på mättat fett och transfetter 

i Sverige och det kan argumenteras att marknaden i dagsläget misslyckas med att förse 

konsumenterna med en optimal nivå av olika varor utifrån individens och samhällets bästa. 

Detta marknadsmisslyckande, som även skapar ökade vårdkostnader och samhällskostnader 

genom produktionsbortfall, motiverar ett statligt ingripande (Carlsson och Persson, 2012). Att 

korrigera detta marknadsmisslyckande fullt ut är svårt men genom beskattning av ohälsosamma 

livsmedel och subventionering av hälsosamma livsmedel kan konsumenterna påverkas att göra 

mer hälsosamma val och att marknadsmisslyckandet minskar (Mytton m.fl., 2012). 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar där blodkärlen och 

hjärtat är drabbat, där några exempel är Aortaaneurysm, hjärtinfarkt, stroke, medfödda hjärtfel 

och hjärtrytmrubbningar (Livsmedelsverket, 2017). År 2016 avled drygt 91 000 personer i 

Sverige varav 31 850 av dessa dödsfall var på grund av hjärt-och kärlsjukdomar, 

(Socialstyrelsen, 2018). Dessa dödstal gör den till Sveriges vanligaste dödsorsak och även om 

antalet avlidna är många, är antalet individer drabbade av hjärt-och kärlsjukdomar som lever 

med sin sjukdom betydligt högre. Enligt en rapport av Hjärt-och lungfonden från 2012 är det 

över 1 miljon människor i Sverige som är drabbade av hjärt-och kärlsjukdomar (Carlsson och 

Persson, 2012). 

 

Att människor blir sjuka innebär kostnader för samhället, vilket dels uppstår genom 

vårdkostnader men också genom produktionsbortfall till följd av exempelvis sjukskrivningar 

och förtida död. Eftersom hjärt-och kärlsjukdomar är såpass omfattande i Sverige med ett högt 

antal drabbade och döda innebär det att de ekonomiska kostnaderna för samhället blir stora. 

Enligt Carlsson och Persson (2012) uppgick den totala samhällskostnaden för hjärt-och 

kärlsjukdomar under 2010 till 61,5 miljarder kronor. Av dessa 61,5 miljarder utgjordes 41 

procent av kostnader inom sjukvården och resterande kostnader återfinns utanför vården. När 
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det kommer till kostnaderna utanför vården finner Carlsson och Persson (2012) att vård av 

närstående kostar samhället 18,5 miljarder samt att kostnaden för produktionsbortfall på grund 

av förtida död, sjukskrivningar och sjuk-och aktivitetsersättning är 17,9 miljarder. I rapporten 

belyser författarna att det är mycket troligt att dessa 61,5 miljarder är lågt räknat eftersom de 

inte varit möjligt att inkludera kostnader för individer som inte har hjärt-och kärlsjukdomar som 

sin huvuddiagnos (Carlsson och Persson, 2012). 

 

För att kunna minska antalet drabbade måste frågan ställas: Varför drabbas människor av dessa 

sjukdomar? Svaret på frågan är långt ifrån självklart. Många faktorer spelar in och alla är mest 

troligt inte kända. Individens genetiska anlag är en faktor som är av stor betydelse men många 

yttre faktorer påverkar också risken för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar, däribland 

rökning, kosthållning, motion och stress (Livsmedelsverket, 2017). Både Livsmedelsverket och 

sjukvården ger ut rekommendationer när det kommer till kosthållning för att minska risken att 

drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar. Rekommendationerna är många men en av de starkaste 

och mest frekventa rekommendationerna är att begränsa intaget av mättat fett och transfetter. 

Exempel på livsmedel som innehåller stora andelar mättat fett och transfetter, och som därmed 

bör undvikas, är smör, margarin, grädde, ost, rött kött, charkuteriprodukter, snabbmat, glass, 

kakor och bakverk (Carlsson, 2018). Livsmedelsverket har även gått ut med rekommendationen 

att konsumtionen av rött kött och chark inte bör överstiga 500 gram i veckan per person, vilket 

motsvarar 26 kilogram per person och år. Livsmedelsverket definierar rött kött som kött från 

nöt, gris, lamm, ren och vilt. Charkprodukter definierar de som bland annat korv, bacon, kassler, 

skinka med mera (Livsmedelsverket, 2018). Trots dessa rekommendationer konsumeras allt 

mer av dessa varor. Vid granskning av Jordbruksverkets statistik (Jordbruksverket, 2017) över 

köttkonsumtionen i Sverige framgår att det konsumerades uppskattningsvis 31,1 kilogram rött 

kött och 20 kilogram chark per person och år under 2015 i Sverige. Sammanlagt konsumeras 

51,1 kilogram rött kött och chark per person och år vilket leder till en överkonsumtion jämfört 

med rekommendationen på totalt 25,1 kilogram per person och år. 

 

En vanlig missuppfattning är att allt fett är ohälsosamt och skall undvikas, men i verkligheten 

handlar det inte om huruvida maten har ett högt innehåll av fetter utan vilka fetter den 

innehåller.  Konsumtion av en hög andel mättade fetter och transfetter påverkar blodfetterna 

negativt genom att höja nivåerna på kolesterolet LDL, som är ett skadligt kolesterol. LDL 
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medverkar till att fett lagras i blodkärlen och detta fett kan sedan oxideras vilket gör att bland 

annat att fett och kolesterol kan fastna i kärlväggarna vilket resulterar i att blodkärlen blir trånga 

och cirkulationen försämras. Dessa ansamlingar av blodfetter ökar risken för bland annat 

hjärtinfarkt och stroke samt att hjärtat belastas extra eftersom det måste pumpa hårdare för att 

få runt blodet i kroppen. Förutom mättat fett finns det också omättade fetter vilket påverkar 

blodfetterna positivt genom att höja nivåerna på HDL kolesterolet, vilket är ett bra kolesterol. 

HDL kolesterol hjälper till att rensa bort fettlagringar i blodkärlen samt förhindrar oxidering av 

fettlagringarna (Livsmedelsverket, 2017). Detta innebär att begränsa det totala fettintaget inte 

är någon fördel för hälsan eftersom det handlar om balansen mellan fetterna snarare än det totala 

intaget. Detta gör att en skatt riktad mot mättat fett och transfetter bör vara att föredra framför 

en skatt på fett generellt om syftet är att främja hälsa. 

 

Beslutsfattare världen över söker efter olika metoder för att förbättra folkhälsan och många har 

undersökt möjligheten att genom ekonomiska styrmedel försöka påverka befolkningen att göra 

mer hälsosamma val. Dessa typer av skatter, även kallat hälsoskatter, har införts i ett flertal 

länder i ett försök att förbättra folkhälsan däribland i Norge, Frankrike, Danmark och Ungern 

(Cornelsen m.fl., 2015). När det kommer till Sverige har frågan om hälsoskatter debatterats 

flitigt. I dagsläget finns inga hälsoskatter på livsmedel som socker och fett i Sverige och även 

om inga direkta planer på att införa en hälsoskatt finns, har idén att inför hälsoskatter inte 

förkastats (Wikén, 2018). Danmark införde 2011 en skatt riktad mot mättat fett men skatten 

avskaffades redan 2012. Detta berodde till stor del på att den ekonomiska situationen men också 

på grund av skattens utformning. Danmarks politiker var rädda att skatten skulle göra skada 

genom förlorade jobb inom jordbruken och politikerna prioriterad ekonomin framför potentiella 

hälsofördelar och avskaffade därmed skatten (Stafford, 2012 och Bødker et al, 2015). Under 

den korta tiden som skatten var i bruk föll konsumtionen av fett med uppskattningsvis 10 till 

20 procent men hade skatten fått vara i bruk under en längre tidsperiod hade en bättre analys av 

skattens effekter varit möjlig (Jensen och Smed, 2013). 

 

Att använda ekonomiska styrmedel för att påverka konsumtionen av ohälsosamma livsmedel 

kommer vara fokuset för denna uppsats med utgångspunkt i det folkhälsoproblem som hjärt-

och kärlsjukdomar är. Många tidigare studier undersöker möjligheten att påverka 

livsmedelskonsumtionen genom ekonomiska styrmedel och vanligast är att det undersöks på en 



 

 

4 

 

mer aggregerad nivå, där stora livsmedelsgrupper undersöks. Problemet med att studera stora 

livsmedelsgrupper är att när hela livsmedelsgrupper beskattas fångas inte bara de livsmedel 

som anses vara sämre för hälsan utan också det livsmedel som kan resultera i en positiv effekt 

på hälsan. Denna studie försöker undersöka något mer specifika livsmedel och beskatta dem 

utifrån hur mycket skadligt fett varorna innehåller. Utifrån information ovan och 

tillgängligheten av data kommer de livsmedel som studeras i denna studie vara smör, margarin, 

olja samt rött kött, chark och fjäderfä. Syftet med studien är att undersöka om ekonomiska 

styrmedel kan påverka konsumtionen av livsmedel med hög andel mättat fett och transfetter 

samt om de kan rikta konsumtionen mot mer hälsosamma livsmedels val. 

 

Studiens frågeställning är således: 

o Kan en riktad skatt mot mättade fetter och transfetter styra konsumtionen av 

livsmedel mot mer hälsosamma livmedelsval och därigenom påverka 

folkhälsan? 

 

Studiens syfte och frågeställning besvaras genom att estimera efterfrågan av dessa sex 

livsmedel i ett efterfrågesystem. Där efterfrågan på varorna smör, margarin och olja estimerats 

i ett system och efterfrågan på varorna rött kött, chark och fjäderfä estimerats i ett system.  

Dessa estimerade parametrar används sedan för att beräkna varornas elasticiteter. Med hjälp av 

dessa elasticiteter analyseras hur konsumtionen förändras om olika ekonomiska styrmedel 

implementeras samt vilken skatt som är nödvändig för att uppnå Livsmedelsverkets 

rekommenderade konsumtion av rött kött och chark. Datamaterialet som ligger till grund för 

analysen kommer från Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån och sträcker sig över 

tidsperioden 1980 till 2016. Det bör noteras att datamaterialet är aggregerat tidsseriedata vilket 

innebär att inga slutsatser kan dras på individnivå utan endast som att det är en representativ 

konsument. 

 

I kapitel två presenteras tidigare studier inom ämnet, kapitel tre innehåller ekonomisk teori samt 

antaganden och härledningen av AIDS-modellen. I kapitel fyra redogörs för valet av metod 

samt de olika scenarierna för ekonomiska styrmedel och i kapitel fem återfinns beskrivningen 

av datamaterialet som legat till grund för analysen. I kapitel sex presenteras de olika resultaten, 

kapitel sju innehåller en avslutande diskussion och kapitel åtta avrundar studien med slutsatsen.  
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2 TIDIGARE STUDIER 

Omfattande forskning har bedrivits världen över för att undersöka potentiella metoder för att 

förbättra folkhälsan. En stor del av denna forskning fokuserar på ekonomiska styrmedel och 

hur de kan användas för att förbättra befolkningens hälsa genom att påverka 

livsmedelskonsumtionen.  

 

Marshall (2000) studerade vilka potentiella effekter skatteåtgärder på livsmedel som innehåller 

en hög andel mättade fetter kan innebära för konsumenternas diet och därmed hur de skulle 

påverka hjärt-och kärlsjukdomar. Med hjälp av statistik över hur mycket olika livsmedel bidrar 

till det dagliga intaget av mättade fetter samt hur mycket kolesterol detta motsvarar finner 

Marshall (2000) att 900 till 1000 dödsfall skulle kunna undvikas med hjälp av skatteåtgärder på 

livsmedel. Denna studie är mycket specifikt inriktad på de slutgiltiga hälsoeffekterna och 

istället för att estimera elasticiteten för de olika varorna mer exakt används ungefärliga 

uppskattningar av elasticiteterna baserat på ekonomisk teori. 

 

Många studier som studerar effekten av ekonomiska styrmedel på livsmedel för att påverka 

folkhälsan fokuserar på att estimera elasticiteter för att få en bra beslutsgrund för beslutsfattare. 

En studie som fokuserar på att estimera olika livsmedels elasticiteter är en studie av Tiffin m.fl 

(2011) som undersökte elasticiteten för olika livsmedel och drycker i Storbritannien. Detta är 

en mycket omfattande studie som undersöker ett flertal olika livsmedel, dels på mer aggregerad 

nivå där livsmedlen sammansatts i större grupper men också i mer detaljerad nivå. Författarna 

undersöker också hur efterfrågan ser ut vid olika inkomstnivåer och hur den skiljer sig mellan 

olika delar av landet och studien producerar ett stort antal elasticiteter för olika varor och 

scenarier. Från resultatet kan det utläsas att köttvaror på en mer aggregerad nivå1 har negativa 

korspriselasticiteter vilket innebär att varorna är komplement till varandra. På en mer detaljerad 

nivå2 visar resultatet att olika köttsorter uppvisas positiva korspriselasticiteter vilket innebär att 

varorna är substitut till varandra.  

 

                                                 
1Studerade köttvaror: Nötkött, lamm, bacon och skinka samt annat kött 

2 Studerade köttvaror: Bacon och skinka, nötkött, lamm, gris, fjäderfä, korv, dyr stek från nöt och billig stek från 

nöt 
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En annan studie som estimerar elasticiteter för ett stort antal varor är Huang (1985) som 

studerade efterfrågan på olika livsmedel i USA mellan åren 1953 till 1983. Med hjälp av en 

Maximum likelihood metod med restriktioner estimerar författaren efterfråge-elasticiteter för 

fyrtio olika livsmedel, däribland för olika köttprodukter och fetter. Med fetter avses författarna 

smör, margarin och oljor och deras resultat för fetter visar på att olja är ett substitut till margarin 

men ett komplement till smör samt att smör och margarin är substitut till varandra. 

Egenpriselasticiteten för de olika fetterna sträcker sig från -0,16 till -0,26 och 

korspriselasticiteten för produkterna sträcker sig från 0,18 till -0,12. Köttprodukter har 

uppdelats i nötkött, griskött, andra kött, kyckling och kalkon. Resultatet från studien visar att 

majoriteten av köttvarorna är substitut till varandra med undantag från andra kött och kyckling 

samt kyckling och kalkon som är komplement. 

 

I en svensk studie undersöker Lööv och Widell (2009) konsumtionsförändringar vid ändrade 

matpriser och inkomsten där författarna beräknat elasticiteter för perioden 1960 till 2006. Detta 

studerar författarna genom att använda en linjär approximation av modellen almost ideal 

demand system och ett SUR-system. Lööv och Widell (2009) menar att användandet av ett 

SUR-system ger mer effektivare skattningar än om elasticiteten skattas för en produkt i taget. I 

denna studie utför de även en särskild analys av konsumtionen av kött och resultatet presenterar 

elasticiteter för två separata tidsperioder, 1960 till 1979 och 1980 till 2006. Köttvarorna som 

studerats är på en mer detaljerad nivå 3  och resultatet för 1980 till 2006 visare negativa 

egenpriselasticiteter för samtliga varor med ett intervall från -0,22 till -0,86. När det kommer 

till korspriselasticiteterna är sexton av tjugofem negativa, det vill säga att varorna är 

komplement, och majoriteten av varorna är ett komplement till produkten fjäderfä.  

 

En annan studie som undersöker efterfrågan på kött är studien av Taljaard, Alemu och Van 

Schalkwyk (2004) som har med hjälp av den linjära versionen av modellen almost ideal demand 

system estimerat elasticiteten för efterfrågan på olika köttprodukter i Afrika mellan åren 1970 

till 2000. I resultatet presenteras de okompenserade elasticiteterna för nötkött, kyckling, griskött 

och fårkött. Egenpriselasticiteten för varorna är negativa och samtliga varor uppvisar negativa 

                                                 
3 De varor som inkluderas är nötkött, griskött, fjäderfä, blandad chark, oblandad chark och övriga köttsorter 
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korspriselasticiteter och är därmed komplement till varandra, med undantag för får och kyckling 

som är substitut. 

 

Syftet med flertalet av de ovan nämnda studierna är i slutändan att elasticiteterna skall kunna 

ligga till grund för att analysera om ekonomiska styrmedel kan förbättra folkhälsan men en 

relevant fråga är huruvida skatter som instrument faktiskt förbättrar folkhälsan. Mytton m.fl., 

(2012) undersöker detta i sin studie där författarna undersöker effektiviteten av skatter som 

instrument för att förbättra folkhälsan. Baserat på resultat från ett flertal naturliga experiment, 

kontrollerade försök av prisförändringar i stängda miljöer samt modellstudier kommer Mytton 

m.fl., (2012) fram till att hälsorelaterade skatter kan förbättra folkhälsan. Författarna poängterar 

dock att en sådan hälsorelaterad skatt måste resultera i minst en 20 procentig förändring av 

priset för att resultera i en signifikant påverkan på folkhälsan. 

 

Smed m.fl. (2016) undersöker i sin studie mer specifikt om den danska skatten på mättat fett 

förbättrade folkhälsan i Danmark. Detta gör författarna genom att estimera effekten av skatten 

på konsumtionen av mättat fett, omättat fett, salt, frukt, grönsaker och fibrer. Dessa förändringar 

i konsumtion har sedan använts för att utföra en jämförande riskbedömningsmodell. Författarna 

finner att den danska fettskatten hade en positiv effekt på folkhälsan i Danmark men konstaterar 

att effekten är liten. Deras modell uppskattar att skatten resulterar i att 123 dödsfall kan 

undvikas per år varav 76 av dessa är för personer under 75 års ålder.  

 

Att studera efterfrågan på livsmedel är nödvändigt för att kunna studera effekten av ekonomiska 

styrmedel som är riktade mot livsmedel och hur den påverkar folkhälsan. När det kommer till 

att studera efterfrågan av varor finns ett flertal olika modeller som kan användas för att estimera 

efterfråge-elasticiteter och två av de vanligare är: the Rotterdam model och the Almost Ideal 

Demand System (AIDS). Rotterdam modellen och AIDS modellen anses vara fördelaktiga att 

använda eftersom de tillåter att teoretiska restriktioner testas statistiskt istället för att införa dem 

i direkt på den funktionella formen (Tiffin m.fl, 2011). AIDS modellen har också den fördelen 

att den är deriverad direkt från nyttomaximeringen. Ett flertal studier har utförts där Rotterdam 

modellen och AIDS modellen jämförts med varierande resultat men sammantaget upplevs 

AIDS-modellen att vara att föredra (Tiffin m.fl, 2011). 
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Deaton and Muellbauer (1980a) utvecklade AIDS modellen och författarna använde den för att 

estimera efterfrågan på olika varugrupper mellan åren 1954 till 1974 med brittiskt tidsseriedata. 

Sedan dess har modellen använts flitigt i ett stort antal studier. Modellen har även utvecklats 

över åren och bland annat Blanciforti och Green (1983) har utvecklat den genom att inkludera 

en mer dynamisk struktur till modellen. Författarna menar att genom att lägga till fler variabler 

i modellen kommer konsumentbeteendet att kunna förklaras på ett mer robust sätt. Författarna 

utförde sin studie på elva aggregerade varor med hjälp av tidsseriedata från USA över 

tidsperioden 1948 till 1978 och de utökade modellen med konsumerad kvantitet i föregående 

tidsperiod. Både den statiska och den dynamiska AIDS-modellen har använts i en uppsjö olika 

studier där efterfrågan på olika varor studeras däribland Tiffin m.fl (2011), Lööv och Widell 

(2009) och Taljaard, Alemu och Van Schalkwyk (2004). 

 

3 TEORI 

Den efterfrågemodell som används i denna studie har sin grund i neoklassisk efterfrågeteori. 

Det antas inom neoklassisk efterfrågeteori är att individer är rationella och som alltid föredrar 

mer av en vara framför mindre, givet att inget annat ändras. Det antas också att individen vill 

maximera sin nytta av konsumtionen givet dennes budget. Utifrån denna nyttomaximering hos 

individen kan den okompenserade efterfrågan härledas och genom att anta att individen 

utgiftsminimerar kan individens kompenserade efterfrågan härledas fram (Varian, 1992). 

Eftersom denna studie fokuserar på marknadens totala efterfrågan antas individen vara 

representativ. Genom detta antagande kan vi summera över konsumenter och erhålla 

marknadens aggregerade efterfrågan (Varian, 1992). 

 

3.1 SEPARABILITET OCH FLERSTEGSBUDGETERING 
Konsumenter möts dagligen av ett enormt utbud av olika varor och tjänster. För att möjliggöra 

en analys av endast en liten del av detta utbud, livsmedel, utnyttjas den naturliga strukturen i 

konsumenternas preferenser som möjliggör att dessa varor och tjänster kan fördelas i olika 

grupper. Om varor kan fördelas mellan olika grupper och preferenserna kan rangordnas inom 

denna grupp oberoende av preferenserna och konsumtionen i någon av de andra grupperna har 

antagandet om separabilitet uppfyllts (Deaton och Muellbauer, 1980b). Detta är ett viktigt 

antagande i denna studie eftersom det innebär att olika varor kan bli fördelade i grupper och 
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genom detta kan preferenserna inom en viss grupp beskrivas oberoende av de andra grupperna 

vilket möjliggör en analys av endast ett fåtal livsmedel. För att vidare illustrera innebörden av 

separabilitet ges ett exempel. Varor kan fördelas i olika grupper såsom livsmedel och andra 

varor än livsmedel, där konsumentens preferenser för olika grupper inom livsmedel kan rankas 

oberoende av dennes konsumtion och preferenser av varor som inte är livsmedel. När separata 

grupper skapats kan nyttofunktionen skrivas enligt följande: 

 

𝑈 = 𝑢(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) = 𝑓{𝑢𝑙(𝑞1, 𝑞2)𝑢𝑛(𝑞3, 𝑞4)𝑢𝑡(𝑞5, 𝑞6)} 

 

Där 𝑢𝑙 , 𝑢𝑛, 𝑢𝑡 är den inre nyttofunktionen för de olika grupperna. I detta exempel har tre grupper 

skapats med inom varje grupp kan flera undergrupper existera som kan innehålla en eller flera 

varor. Gruppen livsmedel kan exempelvis innehålla ett flertal undergrupper såsom kött, fisk, 

grönsaker och frukt och dessa kan i sin tur innehålla en eller flera grupper eller varor. (Deaton 

och Muellbauer, 1980b).  

 

Denna typ av separabilitet benämns ofta som svag separabilitet och är nödvändigt för att kunna 

använda sig av två-eller flerstegsbudgetering (Deaton och Muellbauer, 1980b). Två-eller 

flerstegsbudgetering är centralt i denna analys eftersom det är utifrån det antagandet som pris-

och inkomstelasticitet kan beräknas (Edgerton, 1997). Två-stegsbudgetering innebär att 

konsumenterna fördelar sina utgifter i två steg, först fördelas det mellan de stora grupperna 

vilket i detta exempel är mellan livsmedel, och andra varor än livsmedel. När denna fördelning 

är utförd är de totala utgifterna för varje grupp konstant. Sedan fördelas gruppens totala utgifter 

mellan de olika specifika varorna/undergrupper inom just denna grupp. När denna fördelning 

sker i fler än två steg blir det flerstegsbudgetering. I Figur 1 illustreras ett exempel av 

flerstegsbudgetering. I exemplet används endast ett fåtal grupper med några utvalda 

undergrupper men i verkligheten finns givetvis fler grupper såväl som undergrupper inom varje 

grupp (Deaton och Muellbauer, 1980b). 
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Eget exempel på nyttoträd baserat på Deaton och Muellbauer (1980b) 

 

Figur 1.  Nyttoträd 

 

Antagandet om svag separabilitet möjliggör två-eller flerstegstegsbudgetering och är ett vanligt 

antagande inom efterfrågeteorin och ett central antagande för modellen som används i denna 

studie, almost ideal demand system (AIDS). Det bör dock observeras att det ett mycket 

restriktivt antagande. Antagandet säger att en prisförändring inom en grupp inte förändrar 

preferenserna inom de andra grupperna eller fördelningen av utgifter i första steget. På kort sikt 

kan antagandet anses rimligt men på lång sikt finns ett flertal tänkbara problem som kan uppstå. 

På lång sikt är det troligt att konsumenternas preferenser för olika varor förändras vilket 

resulterar i en omfördelning av utgifterna. Exempelvis kan ett ökat intresse för andra varor än 

livsmedel resultera i att dess budget ökar på bekostnad av livsmedelsbudget som då minskar. 

På lång sikt är det också möjligt att en prisförändring inom en grupp kan leda till omfördelningar 

av utgifterna mellan de olika grupperna. Exempelvis om priset på kött ökar markant är det 

möjligt att konsumenterna på lång sikt fördelar mer resurser till gruppen kött på bekostnad av 

någon av de andra grupperna. Med utgångspunkt i denna tolkning och under antagandet att den 

stämmer kommer efterfrågan i denna studie att studeras på kort sikt. 

Konsumtion 

Livsmedel Andra varor än 

livsmedel 

Kött Grönsaker Mjölk, ost 

och ägg 

Sötsaker 

och glass 

Olja och 

fetter 

Frukt Bröd och 

Spannmål 

Rött kött Chark Fjäderfä Olja Smör Margarin 

fisk 
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3.2 TEORETISK MODELL- AN ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM 
Modellen Almost ideal demand system (AIDS) är skapad av Deaton och Muellbauer, (1980a) 

och används omfattande i olika studier där efterfrågan av olika livsmedel analyseras. Modellen 

har blivit populär på grund av sin flexibla form och sina lätta estimat och tolkningar 

(Bronnmann, 2016). Nedan följer en härledning av AIDS-modellen som nära följer den 

härledning som Deaton och Muellbauer, (1980a) utförde i sin artikel om modellen. Om annan 

litteratur använts för att förtydliga eller utveckla delar av modellen anges dessa referenser i den 

löpande texten.  

 

Modellen baseras på ett specifikt preferenssystem som kallas PIGLOG. Detta preferenssystem 

tillåter exakt aggregering av den representativa rationella individens efterfrågan över antalet 

konsumenter för att generera marknadens efterfrågan. Vidare bygger modellen på 

kostnadsminimering för att en viss nyttonivå skall uppnås. PIGLOG definieras enligt följande: 

 

log 𝑐(𝑢, 𝑝) = (1 − 𝑢)𝑙𝑜𝑔{𝑎(𝑝)} + 𝑢𝑙𝑜𝑔{𝑏(𝑝)}   (1) 

 

Där kostnaden definieras som 𝑐(𝑢, 𝑝)  för nyttan 𝑢, och prisvektorn 𝑝. Nyttan, 𝑢, antas ligga 

inom intervallet 0 och 1 där 0 är existensminimum och 1 är rikedom. I och med detta kan 𝑎(𝑝) 

och 𝑏(𝑝)  betraktas som kostnaderna vid existensminimum och rikedom. Den specifika 

funktionsformen för 𝑙𝑜𝑔{𝑎(𝑝)} och 𝑙𝑜𝑔{𝑏(𝑝)} kan skrivas enligt: 

 

𝑙𝑜𝑔{𝑎(𝑝)} =  𝛼0 + ∑ 𝛼𝑘𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘 +
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑘𝑗

∗
𝑗𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘𝑙𝑜𝑔𝑝𝑗  (2) 

 

 𝑙𝑜𝑔{𝑏(𝑝)} = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑝) + 𝛽0 ∏ 𝑝𝑘
𝛽𝑘

𝑘     (3) 

 

Genom substitution kan kostandsfunktionen för AIDS modellen skrivas enligt följande: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑐(𝑢, 𝑝) =  𝛼0 + ∑ 𝛼𝑘𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘 +
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑘𝑗

∗
𝑗𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘𝑙𝑜𝑔𝑝𝑗 + 𝑢𝛽0 ∏ 𝑝𝑘

𝛽𝑘
𝑘  (4) 
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Där 𝛼𝑖, 𝛽𝑖 och 𝛾𝑖𝑗
∗  är parametrar vilket senare kommer att estimeras i den ekonometriska 

modellen. Från denna funktion kan efterfrågefunktionen deriveras fram genom Shephard’s 

lemma där 𝑤𝑖 är vara 𝑖´𝑠 budgetandel. 

 

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑐(𝑢,𝑝)

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖
=

𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑐(𝑢,𝑝)
=  𝑤𝑖     (5) 

 

Följaktligen ger den logaritmiska definitionen av ekvation (4) budgetandelen som en funktion 

av nyttan och priset. 

 

𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔𝑝𝑗 + 𝛽𝑖𝑢𝛽0 ∏ 𝑝𝑘
𝛽𝑘

𝑗     (6) 

 

Där 

 

𝛾𝑖𝑗 =
1

2
(𝛾𝑖𝑗

∗ + 𝛾𝑗𝑖
∗ )     (7) 

 

Om konsumenten nyttomaximerar blir de totala utgifterna 𝑥 lika med kostnaden 𝑐(𝑢, 𝑝). Detta 

kan inverteras vilket ger den indirekta nyttofunktionen där nyttan är en funktion av priset och 

de totala utgifterna, 𝑢(𝑝, 𝑥). Om detta utförs på ekvation (4) och sedan substituerar in resultatet 

i ekvation (6) fås AIDS efterfrågefunktion i budgetandelsform där budgetandelarna är en 

funktion av priset och totala utgifterna. 

 

𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔𝑝𝑗 + 𝛽𝑖log (𝑥 𝑃)⁄𝑗     (8) 

 

Där 𝑃 är ett prisindex som definieras enligt följande: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃 =  𝛼0 + ∑ 𝛼𝑘𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘 +
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑘𝑗𝑘𝑗 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘𝑙𝑜𝑔𝑝𝑗   (9) 

 

Detta prisindex är inte linjärt. För att få ett linjärt prisindex och genom detta skapa den linjära 

modellen som kallas LA/AIDS kan Stone’s prisindex användas: 
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𝑙𝑜𝑔𝑃∗ = ∑ 𝑤𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑘     (10) 

 

Vissa restriktioner föreligger på parametrarna i AIDS-modellen i ekvation (8) vilket måste vara 

uppfyllda: 

 

adding-up 

∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1  ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 = 0   ∑ 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 = 0   (11) 

 

Homogenitet 

∑ 𝛾𝑖𝑗𝑗 = 1       (12) 

 

Symmetri 

𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑗𝑖      (13) 

 

Om restriktionerna ovan håller kommer ekvation (8) att representera ett efterfrågesystem som 

summeras upp till 1, [∑ 𝑤𝑖 = 1] är homogen av grad noll i priser och totala utgifter och den 

kommer att uppfylla Slutsky symmetrin. Restriktionen om uppsummering uppfylls automatiskt 

när datamaterialet konstrueras, i och med detta behöver denna restriktion inte testas när 

modellen estimeras. När det kommer till homogenitet och symmetri måste modellen testas för 

att se att den uppfyller restriktionerna. Om de inte är uppfyllda kan restriktionerna påtvingas på 

modellen för att säkerställa att de uppfylls. 

 

3.3 ELASTICITET 
Elasticitet är ett känslighetsmått på hur efterfrågan av en vara förändras när pris eller inkomst 

förändras vilket gör det till ett bra verktyg för beslutsfattare att observera och analysera hur 

konsumenter reagerar på olika förändringar som sker på marknaden. (Shukur, 2002). Varornas 

priselasticitet delas in i egenpriselasticitet och korspriselasticitet. Där egenpriselasticiteten visar 

hur många procent den efterfrågade kvantiteten på varan förändras vid en förändring på en 

procent av priset. Detta värde är oftast negativ och om den procentuella förändringen i den 

efterfrågade kvantiteten är större än förändringen i priset anses efterfrågan vara elastisk. Om 

den procentuella förändringen i den efterfrågade kvantiteten är mindre än förändringen i priset 

anses efterfrågan vara oelastisk (Lööv och Widell, 2009). Korspriselasticiteten mäter hur den 
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procentuella efterfrågade kvantiteten av en vara påverkas av en procentuell förändring i priset 

på en annan vara. Om korspriselasticiteten är negativ anses varorna vara ett komplement till 

varandra medan om den är positiv anses varorna vara ett substitut till varandra (Lööv och 

Widell, 2009).  

 

Inkomstelasticiteten mäter hur den procentuella efterfrågade kvantiteten av en vara påverkas av 

en procentuell förändring i inkomsten. En normal vara uppvisar en inkomstelasticitet mellan 0 

och 1 medan en lyxvara uppvisar en inkomstelasticitet över 1 (Lööv och Widell, 2009). Det bör 

observeras att de rapporterade inkomstelasticiteterna i denna studie inte mäter utifrån en 

förändring i inkomst utan från en förändring i de totala matutgifterna. Detta eftersom AIDS-

modellen specificeras som en varas budgetandel som en funktion av samtliga varors priser samt 

totala matutgifter. 

 

Elasticiteterna i denna studie är beräknade med hjälp av ekvation 14 och 15 vilket är ekvationer 

som vanligtvis brukas inom litteraturen där Deaton och Muellbauer’s modell almost ideal 

demand system har använts. Några exempel är studier av Lööv och Widell (2009), Taljaard, 

Alemu och Van Schalkwyk (2004) samt Jung, (2000). 

 

𝑒𝑖𝑗 = {
𝛾𝑖𝑗−𝛽𝑖∗𝑤𝑗

𝑤𝑖
} − 𝛿𝑖,𝑗     (14) 

 

Där 𝛿𝑖,𝑗 är Kroneckers delta, dvs 

𝛿𝑖𝑗 = {
0 𝑓ö𝑟 𝑖 ≠ 𝑗−→ 𝐾𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
1 𝑓ö𝑟 𝑖 = 𝑗−→ 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

    

 

𝐸𝑖 = 1 + {
𝛽𝑖

𝑤𝑖
}     (15) 

 

Formel (14) används för att beräkna den okompenserade egenpris-och korspriselasticiteten och 

formel (15) används för att beräkna inkomstelasticiteten där 𝛾𝑖𝑗 och 𝛽𝑖 är parametrar estimerade 

med hjälp av LA/AIDS modellen och 𝑤𝑖, 𝑤𝑗 är varornas budgetandelar.  
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4 METOD 

Modellen som används in denna studie är AIDS modellen av Deaton och Muellbauer (1980) 

och härledningen av modellen har redogjorts for i detalj i kapitel 3.2. Modellen finns i två 

versioner, en linjär vilket kallas LA/AIDS-modellen och en ickelinjär vilket kallas AIDS-

modellen. Modellen blir linjär när Stone’s prisindex används vilket återfinns i ekvation 10 

(Deaton och Muellbauer, 1980a). För att utreda om Stone’s prisindex är en passande 

approximation för prisindexet i ekvation (9) genomförs sex regressionsanalyser med priset för 

vara 𝑗 som den beroende variabeln och priserna för de övriga varorna som oberoende variabler 

vilket utreder graden av kollinearitet mellan priserna för de olika varorna. Om regressionerna 

uppvisar en justerad förklaringsgrad nära 1, det vill säga 100 procent, indikerar det att Stones 

prisindex är en lämplig approximation (Nygård, 2013). Regressionsanalyserna uppvisar en 

förklaringsgrad nära 1 och således blir den fullständiga LA/AIDS modellen som använts vid 

analysen: 

 

𝑤𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑗𝑡) + 𝛽𝑖log (𝑋𝑡 𝑃𝑡
∗) + 휀𝑖𝑡⁄𝑗    (16) 

 

𝑝𝑗𝑡 är priset för de olika varorna 𝑗, indexet 𝑡 representerar tid vilket i detta fall innebär år och 

de parametrar som estimeras i den ekonometriska modellen är 𝛼𝑖 ,  𝛾𝑖𝑗 𝑜𝑐ℎ 𝛽𝑖.  Feltermen 

representeras av 휀𝑖𝑡. Varje varas budgetandel har beräknats enligt följande formel: 

 

𝑤𝑖𝑡 ≡  
𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑋𝑡
  

 

Där 𝑤𝑖𝑡 är budgetandelen för vara i, 𝑝𝑖 är priset för vara i, 𝑞𝑖 är konsumerad kvantitet av vara 𝑖 

och 𝑋𝑡  är det totala utgifterna för samtliga varor som ingår i efterfrågesystemet. Denna 

definition av 𝑤 gör att summan av 𝑤 över samtliga varor i systemet, 𝐾, är lika med 1 enligt 

(Newton m.fl., 2002):  

 

∑ 𝑤𝑖 = 1𝐾
𝑖=1   

 

Eftersom budgetandelarna summeras till 1 kan inte samtliga varugrupper estimeras samtidigt 

utan en varugrupp/vara måste uteslutas för att det inte skall uppstå problem med perfekt 
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multikollinearitet (Deaton och Muellbauer, 1980a). Dock kan ekvationen för den uteslutna 

varugruppen/varan erhållas med hjälp av antagandet om uppsummering. Modellen som 

används innehåller en linjär ekvation för varje produkt. Dessa ekvationer kan vara oberoende 

av varandra men en korrelation kan återfinnas i feltermerna eftersom yttre störningar troligen 

påverkar samtliga ekvationer på liknande sätt. Om ett ekvationssystem uppvisar korrelation 

mellan feltermerna kan ett seemingly unrelated regression system (SUR) användas (Lööv och 

Widell, 2009). Om ekvationssystemet inte uppvisar korrelation mellan feltermerna kan 

minstakvadratmetoden (OLS) användas istället. För att testa detta kan ett Breusch-Pagan test 

of independence användas för att utröna om korrelation föreligger eller inte. I denna studie 

uppvisar fem av sex ekvationer korrelation och utifrån detta har SUR metoden valts framför 

OLS. I detta fall har efterfrågesystemet estimerats i STATA med metoden iterative seemingly 

unrelated regression (ISURE) vilket är en utveckling av SUR. SUR estimerar koefficienterna i 

två steg medan ISURE itererar över den estimerade kovariansmatrisen och parameterestimaten 

tills parameterestimaten konvergerar till ett maximum likelihood resultat (Greene, 2012). Om 

restriktioner måste påtvingas på modellen för att uppnå symmetri och homogenitet är ISURE 

fördelaktigt eftersom de estimerade koefficienterna är samma oberoende av vilken ekvations 

som uteslutits för att motverka multikollinearitet. Används SUR med restriktioner erhålls olika 

estimerade koefficienter beroende på vilken ekvation som uteslutits. 

 

4.1 EKONOMISKA STYRMEDEL FÖR DE TVÅ MODELLERNA 
Efter att de två efterfrågesystemen estimerats med LA/AIDS-modellen och dessa parametrar 

använts för att beräkna varornas elasticiteter kommer effekten av olika ekonomiska styrmedel 

att analyseras. Syftet med ett statliga ingripande är att korrigera de marknadsmisslyckanden 

som uppstår av de negativa externaliteter som ohälsosamma livsmedelsval skapar, däribland 

hjärt-och kärlsjukdomar, vilket skattebetalarna i slutändan måste bekosta. I denna studie 

modelleras fyra scenarion och för att beräkna effekten av dessa scenarion på den konsumerade 

kvantiteten har följande formler använts: 

 

∆𝑄𝑖

𝑄𝑖
=

∆𝑃𝑗

𝑃𝑗
∗ 𝑒𝑖𝑗     (17) 

 

∆𝑃𝑗

𝑃𝑗
=

∆𝑄𝑖

𝑄𝑖
∗

1

𝑒𝑖𝑗
      (18) 
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Där ∆𝑄𝑖 𝑄𝑖⁄  är den procentuella förändringen av konsumtionen på vara 𝑖 och ∆𝑃𝑗 𝑃𝑗⁄  är den 

procentuella förändringen i uppskattade kilopriset på vara 𝑗  under 2016. 𝑒𝑖𝑗  är 

egenpriselasticiteten för vara 𝑖 när 𝑖 = 𝑗 och korspriselasticiteten när 𝑖 ≠ 𝑗. Om 𝑖 = 𝑗 beräknas 

konsumtionsförändringen som sker av en förändring i varans egna pris och om 𝑖 ≠ 𝑗 beräknas 

konsumtionsförändringen som sker av en förändring i priset på en annan vara. (Krugman och 

Wells, 2009). Det bör noteras att antagandena om svag separabilitet och flerstegsbudgetering, 

som förklaras i kapitel 3.1, innebär för denna analys att matutgifterna inte förändras trotts att 

priset på en eller flera varor ändras. Vidare bör det noteras att en prisförändring också förändrar 

värdet på elasticiteterna men att elasticiteten som används i ekvation 17 och 18 vid 

beräkningarna är baserade på de gamla priserna. Detta kan innebära ett potentiellt problem, 

framförallt om prisförändringen är stor (Cornelsen m.fl., 2015). Slutligen bör det noteras att 

elasticiteterna är linjära i prisförändringar, det vill säga att elasticiteten är samma oavsett 

storleken på prisförändringen, vilket kan vara ett potentiellt problem. Det är troligt att 

konsumenter reagerar olika beroende på om prisförändringen är stor eller liten men detta är 

enligt Cornelsen m.fl., (2015) troligen ett mindre problem om prisförändringen är liten. 

 

Nedan presenteras de fyra olika scenariona av ekonomiska styrmedel. Det generella syftet för 

scenario 1 till 3 är att försöka reducera intaget av skadliga fetter och därmed är de ekonomiska 

styrmedlen riktad direkt mot mängden mättade fetter och transfetter som de olika varorna 

innehåller. Som grund till storlek på de olika ekonomiska styrmedlen ligger Mytton m.fl., 

(2012) studie som menar på att en prisförändring på minst 20 procent är nödvändig för att få en 

hälsoeffekt. Med utgångspunkt i denna studie blir därmed beskattningen av smör och margarin 

34 kronor per kilo skadligt fett i scenario 1 och 2 och beskattningen av rött kött och chark 184 

kronor per kilo skadligt fett i scenario 3 för att få en hälsoeffekt. Scenario 4 är däremot inte 

riktad direkt mot skadliga fetter utan syftar till att reducera konsumtionen till det intaget som 

Livsmedelsverket rekommenderat. 
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1). Beskattning av smör och margarin: En riktad skatt mot skadliga fetter med 34kronor 

per kilo skadligt fett med avsikt att reducera konsumtionen av skadliga fetter. 

 

2). Beskattning av smör och margarin med 34 kronor per kilo skadligt fett kombinerat med 

en subvention av olja med 15kronor.Ssyftet är att förbättra balansen mellan fetter som 

anses skadliga och gynnsamma för hälsan. 

 

Scenario 1 och 2 appliceras på modellen för fetter och eftersom svag separabilitet och 

flerstegsbudgetering antas, hålls samtliga andra varugrupper konstanta, även gruppen kött som 

också behandlas i denna studie. Scenario 1 är en beskattning av skadliga fetter med 34 kronor 

per kilo skadligt fett. I Tabell 7 (Appendix) redovisas innehållet av skadligt fett i smör och 

margarin vilket används för att beräkna prisförändringen 4  för vara 𝑗 . Detta har sedan 

tillsammans med det uppskattade kilopriset för varan (se Tabell 7 i appendix) och elasticiteten 

för vara 𝑖, 𝑗 infogats i ekvation 17 för att beräkna den procentuella förändringen i konsumtionen 

för vara 𝑖. I scenario 2 har detta kombinerat med en direkt subvention på olja med 15 kronor. 

Detta eftersom olja anses vara mer gynnsam för hälsan eftersom den innehålla en hög andel 

omättade fetter.   

 

3). Beskattning av Rött kött och Chark: En riktad skatt mot skadliga fetter med 184kronor 

per kilo skadligt fett med avsikt att reducera konsumtionen av skadliga fetter. 

 

4). Konsumtionsreduktion av Rött kött och Chark med 49 procent med syftet att uppnå den 

rekommenderade konsumtionen på 26 kilo rött kött och chark per person och år som 

Livsmedelsverket satt upp. 

 

Scenario 3 och 4 appliceras på modellen för kött och även här bör det noteras att samtliga andra 

varugrupper hålls konstanta, även gruppen fetter, på grund av antagandena om svag 

separabilitet och flerstegsbudgetering. Scenario 3 är en beskattning av skadliga fetter med 184 

kronor per kilo skadligt fett. Innehållet av skadligt fett i Rött kött och chark redovisas i Tabell 

7 i appendix. Dessa siffror är ett medelvärde för andelen skadliga fetter i rött kött eftersom rött 

kött innehåller kött från nöt, gris, lamm, vilt och ren. För att få fram ett sammanlagt medelvärde 

har andelen skadliga fetter för varje köttsort tagits fram, adderats ihop och sedan delats med 

antalet köttsorter. För chark och fjäderfä har samma process använts för att beräkna ett 

medelvärde. Detta medelvärde över andelen skadliga fetter har sedan används för att beräkna 

                                                 
4 Beskattning av skadligt fett * Andelen skadlig fett i varan = Förändringen i priset  
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prisförändringen för vara 𝑗. Detta har sedan tillsammans med det uppskattade kilopriset för 

varan (se Tabell 7 i appendix) och elasticiteten för vara 𝑖, 𝑗 infogats i ekvation 17 för att beräkna 

den procentuella förändringen i konsumtionen för vara 𝑖 . I scenario 4 undersöks vilken 

beskattning som är nödvändig för att uppnå det rekommenderade intaget av rött kött och chark 

givet de elasticiteter som beräknats i denna studie. I inledningen beskrivs problematiken med 

överkonsumtionen av rött kött och chark och för att reducera konsumtionen från 51,1 kilogram 

per person och år till 26 kilogram per person och år är en konsumtionsreduktion på 49 procent 

nödvändig. För att möjliggöra beräkningen av storleken på den nödvändiga skatten har ekvation 

18 använts. 

 

5 DATA  

Datamaterialet som ligger till grund för analyserna i denna studie är ett aggregerat tidsseriedata 

av konsumentprisindex för specifika livsmedel (KPIi), allmänt konsumentprisindex (KPI), 

livsmedelskonsumtion per capita samt livsmedelsförsäljning. Samtligt datamaterial är inhämtat 

från offentliga statistikkällor med undantag från delar av livsmedelsförsäljningen. Materialet 

sträcker sig över tidsperioden 1980 till 2016. Denna studie utgår från folkhälsoproblemet hjärt-

och kärlsjukdomar och därmed har valet av livsmedel som studeras i denna studie grundats i 

vilka livsmedelsrekommendationer som Livsmedelsverket samt Södersjukhuset gett ut för att 

minska risken att drabbas av dessa sjukdomar. Livsmedlen som studeras är därmed: rött kött, 

chark och fjäderfä samt smör, margarin och olja. Att inkludera fisk i köttgruppen hade varit 

naturligt eftersom det oftast anses vara ett substitut till köttprodukter, detta har dock inte varit 

möjligt på grund av brist på data. Att fisk exkluderats ur modellen har inte behandlats som ett 

problem eftersom fisk oftast exkluderats vid tidigare studier av köttprodukter när samma metod 

använts och där inte behandlats som ett problem. De olika livsmedlen studeras i två separata 

modeller där smör, margarin och olja analyseras för sig och rött kött, chark och fjäderfä 

analyseras för sig, detta för att uppfylla antagandet om svag separabilitet och 

flerstegsbudgetering. För att kunna använda LA/AIDS-modellen behövs statistik över priserna 

för de olika varorna över tid, denna statistik finns dock inte tillgängligt. Kilopriset i denna 

uppsats har istället approximerats med hjälp av konsumtionsstatistik, livsmedelsförsäljning och 

det reala KPI. 

 



 

 

20 

 

5.1 KONSUMTIONS-OCH FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Den konsumtionsstatistik som används i denna studie är hämtad från Jordbruksverkets 

statistikdatabas. Jordbruksverket publicerar två typer av aggregerad konsumtionsstatistik, 

direktkonsumtion och totalkonsumtion. I denna studie används statistiken över 

direktkonsumtion vilket mäter den totala leveranserna av livsmedel från producenter till storkök 

och privathushåll samt producenternas hemmaförbrukning, denna konsumtion är mätt i kilo 

eller liter per person och år (Jordbruksverket, 2017).  

 

Statistiken över livsmedelsförsäljningen är baserad på två källor eftersom ansvaret för 

undersökningen har flyttats under tidsperioden. Fram tills år 1999 hanterade Jordbruksverket 

insamlandet av detta data och år 2000 övertog statistiska centralbyrån (SCB) insamlingen. Att 

materialet är insamlat från två olika myndigheter kan göra att det finns viss variation i 

insamlingsmetoder samt det exakta innehållet i varje livsmedelkategori vilket kan ge vissa 

skillnader i variablerna. Jordbruksverket (Lööv och Widell, 2009) har publicerat en rapport om 

konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster, där har det stött på samma 

problem och kombinerar då SCB’s statistik med Jordbruksverkets statistik. Författarna till 

denna ovan nämnda rapport ser inte denna kombination av datamaterial som något problem, 

vilket även varit bedömningen för denna studie eftersom materialen i stor utsträckning 

motsvarar varandra. Statistiken för livsmedelsförsäljningen är redovisad i löpande priser i 

miljoner kronor per år vilket har dividerats med befolkningsmängden för att få värdet i per 

capita. 

 

Konsumtion-och livsmedelsförsäljningen ligger till grund för de olika varornas budgetandelar. 

I Figur 2 presenteras budgetandelarna för smör, margarin och olja. Margarin har den största 

budgetandelen under hela tidsperioden men uppvisar en fallande andel över tid. Budgetandelen 

för smör är relativt konstant över tid medan budgetandelen för olja visar på en ökande 

budgetandel över tid. I Figur 3 presenteras budgetandelarna för rött kött, chark och fjäderfä. 

Fram tills cirka 2003 har rött kött den största budgetandelen, mellan 2003 till 2008 har 

charkprodukter och rött kött en liknande budgetandel och efter 2008 faller charkens 

budgetandel kraftigt och andelen för rött kött stiger igen. Fjäderfä har en relativt låg 

budgetandel men den har ökat stadigt från cirka 1998 och framåt. 
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Figur 2. Budgetandelar för varugruppen fetter. 

 

 

 

 

Figur 3. Budgetandelar för varugruppen kött 
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5.2 KONSUMENTPRISINDEX  

Statistiken över konsumentprisindex (KPIi) för de olika livsmedlen är hämtad från 

Jordbruksverkets offentliga statistikdatabas. Statistiken har genomgått en viss bearbetning för 

att samtligt data skall utgå från samma basår, 1980, eftersom det ursprungliga datamaterialet är 

uppdelat i olika överlappande tidsperioder och utgår från olika basår. Statistiken över det 

allmänna konsumentprisindexet (KPI) är offentlig och är hämtad från statistiska centralbyrån. 

Även denna statistik är konverterad för att utgå från basår 1980. Utifrån dessa index har den 

relativa prisutvecklingen för varje livsmedelsvara tagits fram genom att dividera KPIi med KPI, 

summan har sedan multiplicerats med 100 för att skapa ett index för real KPI5 (Lööv och 

Widell, 2009). Detta har sedan använts för att uppskatta det relativa kilopriset för varje vara. 

Kilopriset för varorna måste uppskattas eftersom statistik inte finns tillgängligt över de olika 

varornas kilopris över tid och det relativa kilopriset har uppskattats enligt följande: Först har 

varje produkts kilopris tagits fram genom att dividera försäljningsstatistik för vara 𝑖 med antalet 

kilo som konsumerats av vara 𝑖 . Detta kilopris har sedan justerats med det reala 

konsumentprisindexet för vara 𝑖 vilket ger ett relativt kilopris (statistiska centralbyrån). 

 

Varan rött kött är ett samlingsnamn för kött från nöt, kalv, lamm, gris, ren och annat viltkött. 

Det hade varit mer fördelaktigt att analyser varje köttslag för sig men eftersom det inte finns 

tillräckligt detaljerad statistik för att göra detta har dessa samlats ihop till en vara. Samtliga 

köttslag är med på Livsmedelsverkets definition av rött kött vilket resulterat i att de fått 

samlingsnamnet rött kött och kommer att behandlas som en vara i analysen. Chark är ett 

samlingsnamn för charkuterivaror vilket innehåller köttvaror såsom korv, kassler, pastejer och 

skinka. Köttkonserver har exkluderats ur gruppen chark för att statistiken från Jordbruksverket 

och SCB skall bli mer kompatibla. Fjäderfä består till större delen av kyckling men innehåller 

även andra fågeldjur. Med varan olja avses matolja såsom olivolja, rapsolja och övriga 

matlagningsoljor. Varan margarin innehåller bak-och matlagningsmargarin men även varor 

som bregott och varan smör avser just smör. I appendix A.2 återfinns tabell 8 som innehåller 

beskrivande statistik för varugruppernas kvantitet, priser samt budgetandelar. 

 

                                                 
5 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐾𝑃𝐼𝑖= {

𝐾𝑃𝐼𝑖

𝐾𝑃𝐼
}∗ 100 
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Ett problem med materialet generellt är att metodförändringar är utförda över åren vilket 

innebär att definitionerna av de olika matvarorna kan ha ändrats under tiden. Jordbruksverket 

genomförde en större förändring inom analysmetoden för ett flertal varor mellan 1979 till 1980. 

För att korrigera för denna större metodförändring har tidsperioden begränsats eftersom 

materialet innan 1980 inte är kompatibelt med materialet efter 1980. De mindre 

metodförändringar är dessvärre inget som går att korrigera och kan skapa vissa problem i 

modellen vilket bör hållas i åtanke vid tolkning av resultaten. Ett annat problem som föreligger 

är att konsumtionsstatistiken och livsmedelsförsäljningen inte motsvarar varandra till fullo. 

Konsumtionsstatistiken är direktkonsumtion vilket innebär att den mäter den totala 

leveranserna av livsmedel från producenter till storkök och privathushåll samt producenternas 

hemmaförbrukning. Livsmedelsförsäljningen efter år 2000 är mätt totalt inom handeln vilket 

exkluderar storkök och producenternas hemmaförbrukning. Detta problem föreligger dock inte 

före år 2000 eftersom båda materialen samlades in av Jordbruksverket och de mätte och 

definierade varorna på samma sätt. Att livsmedelsförsäljningen är en kombination av två 

material kan vara ett potentiellt problem eftersom insamlingsmetoder och detaljerat innehåll i 

de olika varorna kan skilja sig åt. Fördelaktigt är dock att det material som kommer från 

Jordbruksverket är kompatibelt med konsumtionsstatistiken. 

 

6 RESULTAT 

Detta kapitel innehåller samtliga resultat och kapitlet inleds med en genomgång av de tester 

som utfört och dess resultat. Efter detta presenteras resultaten för de två efterfrågesystemen som 

framtagits med LA/AIDS-modellen i STATA med en itererad SUR-regression. Vidare 

redovisas resultaten från elasticitetberäkningarna som baserats på de estimerade koefficienterna 

från LA/AIDS-modellen och slutligen presenteras effekterna från de olika simuleringarna av 

ekonomiska styrmedel. 

 

6.1 MODELLVALIDERING 
Modellen som utförts baseras på tidsseriedata vilket kan innebära att ett potentiellt problem 

med autokorrelation kan föreligga. Att testa för autokorrelation med hjälp av ett Durbin-Watson 

test eller ett Breusch-Godfreytest efter SUR eller ISURE kommandot använts i STATA är 

dessvärre inte möjligt. För att ändå få en indikation om autokorrelation råder estimeras samtliga 
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ekvationer med minstakvadratmetoden (OLS) för att sedan testa för autokorrelation med ett 

Durbin-Watson test. Testet har utförts på samtliga sex OLS regressioner. Teststatistikan från 

testet återfinns i Tabell 9 (Appendix A.3.) men sammantaget visar resultatet att inga tydliga 

bevis finns på att autokorrelation existerar (se appendix för utförligare beskrivning av testet). 

 

Vidare har regressionerna testats för att se om den uppfyller restriktionerna homogenitet och 

symmetri och detta kontrolleras genom ett flertal Waldtester. Waldtesterna för homogenitet har 

nollhypotesen att de estimerade priskoefficienterna i varje separat ekvation summeras till noll. 

Testerna visar att nollhypotesen kan förkastas för fyra av sex ekvationer, därmed uppfyller 

ekvationerna inte restriktionerna om homogenitet. Waldtesterna för symmetri har 

nollhypotesen att 𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑗𝑖, även här kan nollhypotesen förkastas för fyra av sex ekvationer. 

Således har restriktionerna påtvingats på modellerna för att de skall uppfyllas och resultaten 

som presenteras nedan baseras på modeller med dessa restriktioner. 

 

6.2 RESULTAT FRÅN LA/AIDS-MODELLEN 
I Tabell 1 redovisas regressionsresultaten för varorna smör, margarin och olja och i Tabell 2 

redovisas regressionsresultaten för varorna rött kött, chark och fjäderfä. Samtliga 

regressionsresultat i Tabellerna 1 och 2 estimeras med LA/AIDS-modellen med restriktioner 

för homogenitet och symmetri. Den första kolumnen 𝛼𝑖  listar efterfrågefunktionernas olika 

estimerade intercept. Kolumn 𝛽𝑖  listar parameterestimaten för prisindexet och dess tecken 

indikerar huruvida varan klassas som en normal vara eller en lyxvara. En normal vara har ett 𝛽𝑖 

som är negativt medan en lyxvara har ett 𝛽𝑖 som är positivt (Deaton och Muellbauer, 1980b). 

Således återfinns att margarin, rött kött och chark är normala varor och övriga varor är lyxvaror. 

Kolumnen 𝛾𝑖𝒋 fångar hur budgetandelarna påverkas av en prisförändring, det går dock inte att 

utläsa något från dessa koefficienterna om varornas förhållande till sitt eget pris eller andra 

varors pris. För att kunna säga något om varornas förhållande till sitt eget pris, andra varors pris 

eller inkomsten måste elasticiteter beräknas med hjälp av dessa koefficienter. Detta redogörs 

för i kapitel 6.3.  
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Tabell 1. Regressionsresultat för varugruppen fetter från LA/AIDS-modellen 

Varugrupp  𝜶𝒊 𝜷𝒊 𝜸𝒊𝒔𝒎ö𝒓 𝜸𝒊𝒎𝒂𝒓𝒈𝒂𝒓𝒊𝒏 𝜸𝒊𝒐𝒍𝒋𝒂 𝑹𝟐 

Smör -0,5260*** 

(0,1031) 

0,1949*** 

(0,0279) 

0,1528*** 

(0,01587) 

-0,0681*** 

(0,0164) 

-0,0846*** 

(0,0178) 

0,6810 

Margarin 1,5277*** 

(0,2677) 

-0,2339*** 

(0,0724) 

-0,0681*** 

(0,0164) 

-0,0772** 

(0,0433) 

0,1454*** 

(0,0327) 

0,2689 

Olja -0,0016 

(0,2016) 

0,0390 

(0,0545) 

-0,0846*** 

(0,0178) 

0,1454*** 

(0,0327) 

-0,0608** 

(0,0310) 

0,4887 

Estimerade parameter från LA/AIDS modellen med restriktioner*** motsvarar en signifikansnivå på 5%, ** motsvarar en signifikansnivå på 

10%,, * motsvarar en signifikansnivå på 15%. Standardavvikelsen rapporteras i parenteserna. 

 

 

Tabell 2. Regressionsresultat för varugruppen kött från LA/AIDS-modellen. 

Varugrupp  𝜶𝒊 𝜷𝒊 𝜸𝒊𝒓ö𝒕𝒕𝒌ö𝒕𝒕 𝜸𝒊𝒄𝒉𝒂𝒓𝒌 𝜸𝒊𝒇𝒋ä𝒅𝒆𝒓𝒇ä 𝑹𝟐 

Rött kött 0,4563*** 

(0,1011) 

-0,0050 

(0,0183) 

0,2599*** 

(0,0149) 

-0,1644*** 

(0,0117) 

-0,0954*** 

(0,0110) 

0,9407 

Chark  1,2521*** 

(0,1308) 

-0,1561*** 

(0,0237) 

-0,1644*** 

(0,0117) 

0,1927*** 

(0,0147) 

-0,0282*** 

(0,0096) 

0,8689 

Fjäderfä -0,7084*** 

(0,0948) 

0,1612*** 

(0,0176) 

-0,0954*** 

(0,0110) 

-0,0282*** 

(0,0096) 

0,1237*** 

(0,0121) 

0,8215 

Estimerade parametrar från LA/AIDS modellen med restriktioner. *** motsvarar en signifikansnivå på 5%, ** motsvarar en signifikansnivå 

på 10%,, * motsvarar en signifikansnivå på 15%. Standardavvikelsen rapporteras i parenteserna. 

 

 

6.3 PRIS-OCH INKOMSTSELASTICITET 
I Tabell 3 och 4 presenteras de estimerade elasticiteter som beräknats med de parametrar som 

estimerats med LA/AIDS modellen. Elasticiteterna som återfinns i Tabell 3 och 4 är varornas 

egenpriselasticitet, korspriselasticitet samt inkomstelasticitet.  

 

De första tre kolumnerna i Tabell 3 innehåller priselasticitet för varorna smör, margarin och 

olja, där varornas egenpriselasticiteter redovisas i diagonalen och är markerad i fet stil. 

Egenpriselasticiteterna för samtliga varor är negativ, värdarna sträcker sig inom intervallet -

0,3777 till -1,565 och samtliga är signifikanta. Att egenpriselasticiteten är negativ innebär att 

en procentuell ökning i pris leder till en lägre konsumtion och efterfrågan. Olja har en 

egenpriselasticitet på -1,5651. Detta är mindre än -1 vilket innebär att olja har en elastisk 

efterfrågan där en prisökning med en procent kommer att resultera i en 1,5651 procents lägre 
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konsumtion. De andra två varorna har en oelastisk efterfrågan eftersom elasticiteten ligger 

mellan 0 och -1. Av de oelastiska varorna är margarin den varan som är mest priskänslig med 

en egenpriselasticitet på -0,8767 medan smör är minst priskänslig med en egenpriselasticitet på 

-0,3777. 

 

De sex korspriselasticiteterna återfinns i den tre första kolumnerna i Tabell 3 och av dessa sex 

korspriselasticiteter är fem signifikanta och en av korspriselasticiteterna är inte signifikanta och 

kommer därmed inte att tolkas. Korspriselasticiteterna läses vertikalt i tabellen där en 

prisökning på olja på en procent kommer att resultera i en konsumtionsökning av margarin med 

0,2473 procent. I Tabell 3 kan det observeras att margarin och olja är substitut till varandra och 

att en prisökning av den ena varan kommer att resultera i att konsumtionen ökar hos den andra 

varan. Priset på margarin har ett starkare samband med konsumtionen av olja medan priset på 

olja har ett svagare samband med konsumtionen av margarin. Detta innebär att konsumenter är 

mer benägna att substituera olja för margarin om priset på margarin ökar än vad de är benägna 

att substituera margarin för olja om priset på olja ökar. Olja och smör är enligt Tabell 3 

komplement till varandra där en prisökning på olja på 1 procent kommer att resultera i ett 

konsumtionsfall på smör på 0,5730 procent. Priset på smör har en något större påverkan på 

konsumtionen på olja och konsumtionen av olja kommer att falla med 0,7950 procent om priset 

på smör ökar med en procent. Priset på margarin har en negativ påverkan på konsumtionen på 

smör och eftersom elasticiteten är negativ är även de komplement till varandra. 

 

Inkomstelasticiteten presenteras i den sista kolumnen i Tabell 3. Samtliga inkomstelasticiteter 

är signifikanta och har värden som sträcker sig från 0,6644 till 2,0423. Två av varorna, smör 

och olja, klassas som lyxvaror med inkomstelasticiteter som ligger över 1 och deras 

budgetandelar kommer att öka när utgifterna ökar. Smör är den varan som är mest känslig för 

utgiftsförändringar med en inkomstelasticitet på 2,023. Margarin är den enda varan som klassas 

som en normal vara med en inkomstelasticitet under 1 och dess budgetandel kommer att minska 

med ökade utgifter. 
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Tabell 3. Estimerade elasticiteter för varugruppen fetter. 

Varugrupp Smör Margarin Olja inkomstelasticitet 

Smör -0,3777*** 

(0,0856) 

-1,0916*** 

(0,1540) 

-0,5730*** 

(0,0484) 

2,0423*** 

(0,1494) 

Margarin -0,0350 

(0,0271) 

-0,8767*** 

(0,1077) 

0,2473*** 

(0,0453) 

0,6644*** 

(0,1038) 

Olja -0,7950*** 

(0,1687) 

1,0222*** 

(0,4893) 

-1,5651*** 

(0,2616) 

1,3379*** 

(0,4716) 

Elasticiteter baserade på Estimerade parametrar från LA/AIDS modellen med restriktioner. *** motsvarar en signifikansnivå på 5%, ** 

motsvarar en signifikansnivå på 10%, * motsvarar en signifikansnivå på 15%. Standardavvikelsen rapporteras i parenteserna. 

 

 

I Tabell 4 presenteras pris-och inkomstelasticitet för varorna rött kött, chark och fjäderfä där 

priselasticiteterna återfinns i de tre första kolumnerna och egenpriselasticiteten redovisas i 

diagonalen och markerad i fet stil. Egenpriselasticiteterna för samtliga varor är även här negativ 

och sträcker sig inom intervallet -0,1678 till -0,4924 och samtliga är signifikanta. Alla 

egenpriselasticiteter har värden mellan 0 och -1 vilket innebär att de samtliga klassas som 

oelastiska där en procents förändring i priset kommer att resultera i en lägre förändring i 

konsumtionen. Varugruppen rött kött uppvisar den högsta egenpriselasticiteten på -0,4924 

vilket innebär att en prisökning på en procent resulterar i en minskning i konsumtionen på 

0,4924 procent. Detta gör rött kött till den produkt som är mest priskänslig. Fjäderfä är minst 

priskänslig med en egenpriselasticitet på 0,1678. 

 

De sex korspriselasticiteterna återfinns i den tre första kolumnerna i Tabell 4 och av dessa sex 

är fem signifikanta men en av korspriselasticiteterna är inte signifikant och kommer därmed 

inte att tolkas. Samtliga korspriselasticiteter är negativa vilket innebär att varorna är 

komplement till varandra. Priset på rött kött har en relativt stor påverkan på konsumtionen av 

fjäderfä medan priset på fjäderfä har en förhållandevis liten påverkan på konsumtionen av rött 

kött. Chark och rött kött har likande påverkan på varandra där en prisökning på rött kött på en 

procent kommer att resultera i en konsumtionsminskning på chark på 0,2337 procent. Samt att 

en prisökning på en procent på chark kommer att resultera i en konsumtionsminskning av rött 

kött på 0,3145. Priset på chark har också en negativ inverkan på konsumtionen av fjäderfä, där 

en prisökning på chark med en procent kommer att minska konsumtionen av fjäderfä med 

0,6909 procent. 
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Inkomstelasticiteten presenteras i den sista kolumnen i Tabell 4. Samtliga inkomstelasticiteter 

är signifikanta och deras värden sträcker sig från 0,5641 till 2,2945. Rött kött och chark klassas 

som normala varor eftersom inkomstelasticiteten ligger under 1 och varans budgetandel 

kommer att minska när utgifterna ökar. Fjäderfä är den varan som är mest känslig för 

utgiftsförändringar med en inkomstelasticitet på 2,2945. Eftersom inkomstelasticiteten ligger 

över 1 klassas fjäderfä som en lyxvara och budgetandelen kommer att stiga om utgifterna ökar. 

 

Tabell 4. Estimerade elasticiteter för varugruppen kött. 

Varugrupp Rött kött Chark Fjäderfä inkomstelasticitet 

Rött kött -0,4924*** 

(0,0287) 

-0,3145*** 

(0,0339) 

-0,1832*** 

(0,0198) 

0,991*** 

(0,0355) 

Chark -0,2337*** 

(0,0317) 

-0,3286*** 

(0,0634) 

-0,0247 

(0,0222) 

0,5641*** 

(0,0664) 

Fjäderfä -1,4358*** 

(0,1168) 

-0,6909*** 

(0,1234) 

-0,1678*** 

(0,0859) 

2,2945*** 

(0,1415) 

Elasticiteter baserade på Estimerade parametrar från LA/AIDS modellen med restriktioner. *** motsvarar en signifikansnivå på 5%, ** 

motsvarar en signifikansnivå på 10%,, * motsvarar en signifikansnivå på 15%. Standardavvikelsen rapporteras i parenteserna. 

 

 

6.4 SKATT-OCH SUBVENTIONSREFORMER 

I detta kapitel presenterar effekten av de olika scenarierna vilket beräknats med ekvation 17 och 

18. Dessa resultat bör tolkas med försiktighet och endast som en simulering av verkligheten, 

dels eftersom de är kalkylerade för hand vilket innebär att resultaten inte säkerställas med 

statistisk signifikans. Dels eftersom det kan finnas potentiella problem med metoden vilket 

belyses i kapitel 4.1. 

 

I Tabell 5 presenteras resultaten för scenario 1 och 2 där scenario 1 är en beskattning av smör 

och margarin med 34 kronor per kilo skadligt fett och scenario 2 är en kombination av en 

beskattning på smör och margarin tillsammans med en subvention på olja med 15 kronor litern. 

Elasticiteten för varorna är givet att allt annat hålls konstant vilket resulterat i att scenariona 

brutits ner i flera delar. I första kolumnen i Tabell 5 återfinns effekten av en beskattning på 

endast smör och resultatet visar på att konsumtionen av både smör och olja kommer att sjunka. 
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Eftersom priselasticiteten för margarin och smör inte är signifikant kan inget sägas om effekten 

på konsumtionen av margarin till följd av en prisökning på smör. I kolumn två i Tabell 5 

beskattas endast margarin och konsumtionen av smör och margarin kommer att sjunka medan 

konsumtionen av olja kommer att öka till följd av beskattningen. Den sammantagna förväntade 

effekten av de två skatterna presenteras i tredje kolumnen. Eftersom elasticiteterna för varorna 

är givet att allt annat är konstant kan inga exakta värden presenteras när två varor beskattas 

samtidigt. Konsumtionen av smör förväntas minska eftersom konsumtionen kommer att minska 

till följd av beskattningen på både smör och margarin. För olja förväntas en oförändrad 

alternativt ökande konsumtion eftersom skatterna påverkar konsumtionen åt olika håll och för 

margarin är den förväntade konsumtionsförändringen oklar eftersom effekten av skatten på 

smör inte är känd. I de två sista kolumnerna presenteras resultatet för scenario 2. I kolumn fyra 

presenteras effekten av endast en subvention av olja och i tabellen kan det utläsas att 

konsumtionen av smör och olja kommer att öka av subventionen medan konsumtionen av 

margarin kommer att sjunka. I den sista kolumnen återfinns den förväntade 

konsumtionsförändringen av beskattning på smör och margarin kombinerat med en subvention 

på olja. I detta scenario förväntas konsumtionen av olja öka medan konsumtionen av smör 

förväntas minska eller vara relativt oförändrad. När det kommer till konsumtionen av margarin 

är effekten oklar eftersom en elasticitet saknas men eftersom både beskattningen på margarin 

och subventionen på olja reducerar konsumtionen är det troligt att konsumtionen kommer att 

falla även i detta scenario. 

 

Tabell 5. Konsumtionsförändring av scenario ett och två. 

Förändring i 

konsumtionen 

(1) 

Beskattning 

på smör 

(2) 

Beskattning 

på margarin 

Förväntad 

konsumtions-

förändring 

Scenario (1) +(2) 

(4) 

Subvention 

på olja 

Förväntad 

konsumtions-

förändring 

scenario (1) +(2)+(4) 

Smör -10,5% -22% Minskad +12% Minskad eller 

oförändrad 

Margarin -- -17,5% Oklar -5% Oklar 

olja -15,9% +20% Oförändrad eller 

ökad 

+32,8% Ökad 

Beräknade konsumtionsförändringar baserat på elasticiteterna som redovisas i tabell 3  
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I Tabell 6 presenteras resultatet för scenario 3 där rött kött och chark har beskattats med 184kr 

per kilo skadligt fett. Elasticiteten för varorna är givet att allt annat hålls konstant vilket 

resulterat i att scenariot brutits ner i tre delar. Samtliga köttprodukter har en negativ 

priselasticitet, se Tabell 4, vilket innebär att en höjning av priset på någon av varorna kommer 

att resultera i en minskande effekt på konsumtionen för samtliga produkter i varierande grad. 

För rött kött innebär denna beskattning en prishöjning med 13,8kronor per kilo. I första 

kolumnen i Tabell 6 återfinns konsumtionsförändringarna för varorna när rött kött beskattats. 

Den största konsumtionsförändringen återfinns hos fjäderfä där konsumtionen uppskattas falla 

med 28,7 procent. I kolumn två i Tabell 6 har endast chark beskattats och även här återfinns 

den största konsumtionsförändringen hos fjäderfä som beräknas falla med 17,1 procent medan 

konsumtionen av rött kött förväntas falla minst. I den sista kolumnen återfinns den förväntade 

konsumtionsförändringen av beskattning på rött kött och chark. Eftersom samtliga varor är 

komplement till varandra blir den sammanlagda effekten av skatterna på de båda varorna att 

konsumtionen för samtliga varor faller. Hur mycket konsumtionen kommer att reduceras för de 

olika varorna till följd av de två skatterna kan inte sägas exakt eftersom elasticiteten är givet att 

allt annat konstant.  

 

Tabell 6. Konsumtionsförändring av scenario tre 

Förändring i 

konsumtionen 

(1) 

Beskattning 

på rött kött 

(2) 

Beskattning 

på Chark 

Förväntad konsumtions-

förändring 

Scenario (1)+(2) 

Rött kött -9,8% -7,8% Minskad 

Chark -4,7% -8,2% Minskad 

Fjäderfä -28,7% -17,1% Minskad 
Beräknade konsumtionsförändringar baserat på elasticiteterna som redovisas i tabell 4 

 

 

Scenario 4 undersöker vilken prisförändring som skulle vara nödvändig för att uppnå den 

rekommenderade konsumtionen av rött kött och chark vilket beräknats med ekvation 18. För 

chark skulle en beskattning på 209 procent vara nödvändig för att reducera konsumtionen med 

49 procent och för att få samma reducering på rött kött skulle detta innebära en beskattning på 

100 procent. Dessa två varor är komplement vilket innebär att en prishöjning på den ena varan 

kommer att reducera konsumtionen av den andra varan, detta tas inte hänsyn till i detta scenario. 
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7 DISKUSSION  

Syftet med studien är att undersöka om ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionen av 

livsmedel med hög andel mättat fett och transfetter samt rikta konsumtionen mot mer 

hälsosamma livsmedelsval. Inledningsvis kommer varornas elasticiteter att analyseras och 

diskuteras, vidare kommer resultatet för de olika scenarierna att diskuteras och slutligen 

kommer studien att diskuteras överlag. Möjliga förbättringar och förslag till fortsatta studier 

kommer även att presenteras. 

 

Samtliga elasticiteter har beräknats med hjälp av koefficienterna från LA/AIDS-modellen och 

i Tabell 3 återfinns elasticiteterna för varorna smör, margarin och olja. Med utgångspunkt i 

Huangs (1985) studie som bland annat undersöker elasticiteterna för smör, margarin och olja i 

USA, kan resultaten i Tabell 3 anses relativt rimliga. Överlag presenterar denna studie högre 

priselasticiteter jämfört med Huangs (1985) studie vilket kan bero på att olika metoder använts 

samt att olika länder studerats. I tabell 3 återfinns att egenpriselasticiteterna är negativa, olja 

och margarin är substitut samt att smör och olja är komplement vilket överensstämmer med 

Huangs (1985) resultat. Huang (1985) finner också att margarin och smör är substitut till 

varandra, något som kan anses rimligt eftersom varorna ofta används som substitut i 

verkligheten. Detta resultat återfinns inte i denna studie, dock är en av korspriselasticiteterna 

mellan smör och margarin inte statistiskt signifikant vilket innebär att inget kan sägas med 

säkerhet om dess tecken eller storlek. 

 

I Tabell 4 presenterades elasticiteterna för varorna rött kött, chark och fjäderfä.  

Egenpriselasticiteterna är negativa för alla varor vilket överensstämmer med samtliga 

granskade tidigare studier där köttprodukter studerats. Även korspriselasticiteterna är negativa 

vilket innebär att varorna är komplement till varandra. Taljaard, Alemu och Van Schalkwyk 

(2004) presenterar i sin studie liknande resultat men för andra köttgrupper där majoriteterna av 

varorna också är komplement till varandra. En annan studie som undersöker elasticiteterna för 

köttvaror är Lööv och Widells (2009) studie som har studerar köttprodukter i en liknande 

gruppering som i denna studie men med något mer detaljerade varor. Eftersom Lööv och 

Widells (2009) studie är baserat på liknande data från Sverige samt estimerade med samma 

metod upplevs deras resultat som mest jämförbara med denna studie. Resultaten som författarna 
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presenterar visar på att nötkött, griskött, oblandad chark samt blandad chark är komplement till 

fjäderfä mellan åren 1980 och 2006 vilket överensstämmer med resultaten i Tabell 4. Vidare 

presenterar författarna resultaten att för åren 1980 till 2006 är femton av trettio 

korspriselasticiteter negativa och resterande är positiva och därmed substitut till varandra. Detta 

är något som inte överensstämmer helt med resultaten som presenteras i Tabell 4.  

 

Huruvida varorna i verkligheten är substitut eller komplement till varandra är svårt att säga med 

säkerhet. Det kan argumentets att varorna är substitut eftersom de kan fungera som ersättare för 

varandra när det kommer till källa för protein. Det är också troligt att köttvarorna uppvisar 

negativa korspriselasticiteter på grund av konsumenterna preferenser snarare än att de är 

komplement till varandra. Definitionen av komplement, som är varor som förvärvs tillsammans 

vilket exempelvis kan vara mjöl och jäst eller skidor och pjäxor, kan i detta fall vara 

problematisk. Att köttvarorna uppvisar negativa korspriselasticiteter kan bero på att 

konsumenterna, när priset höjs på en vara, väljer att reducera konsumtionen av samtliga 

köttvaror för att inte behöva reducera konsumtionen av den prishöjda varan i den utsträckning 

som annars krävs för att uppfylla antagandet om att de totala utgifterna på köttvaror ska vara 

oförändrade. De negativa korspriselasticiteter kan alltså ha orsakats av antagandet att de totala 

utgifterna för en grupp varor inte påverkas av prisförändringar inom varugruppen. I framtida 

forskning bör därför detta antagande släppas.  

 

Att resultatet i Tabell 4 skiljer sig från Lööv och Widell (2009) resultat när det kommer till 

somliga av korspriselasticiteterna kan också bero på att deras studie är på en mer detaljerad 

nivå. I Tiffin m.fl., (2011) studie kan det utläsas att när köttprodukter studeras på mer 

aggregerad nivå blir varorna komplement till varandra men om en mer detaljerad indelning av 

köttprodukterna används blir flera av varorna substitut till varandra istället. Detta kan innebära 

att om köttprodukterna i denna studie också varit på mer detaljerad nivå, till exempel att kött 

från nöt, gris, lamm och vilt hade studerats separat istället för tillsammans, hade liknade resultat 

möjligtvis kunnat uppvisats.  

 

Det är också möjligt att somliga av korspriselasticiteterna uppvisat ett annat tecken om gruppen 

kött innehållit fler varor. I Sverige ses en växande vegetarisk rörelse och det är möjligt att quorn 

och soyaprodukter som ersätter kött, exempelvis soyafärs, soyabiffar m.m., borde ha 



 

 

33 

 

inkluderats i modellen för att uppfylla antagandet om svag separabilitet på ett bättre sätt samt 

göra analysen mer robust. Fisk är också en produkt som kan anses vara ett naturligt substitut 

till kött och därmed kanske borde ha inkluderats i modellen. Datamaterial för att inkludera fisk 

och vegetariska alternativ har dessvärre inte kunnat återfinnas. Vid granskning av tidigare 

studier som studerar konsumtionen av olika köttprodukter och som använt en likande eller 

samma metod som använts i denna studie har dock dessa produkter alltid uteslutits ur analysen. 

Detta har resulterat i att detta inte behandlats som något större problem men det är möjligt att 

studien kunnat förbättras genom att inkludera fisk och vegetariska substitut i analysen och att 

inkludera dem kan vara en potentiell vidareutveckling av denna studie. En annan potentiell 

anledning till varför korspriselasticiteterna för köttvarorna till viss del skiljer sig från tidigare 

studier kan bero på datamaterialet. Kilopriset som använts i denna studie är approximerat och 

materialet som approximationen är baserad på är hämtat från flera olika källor som inte 

överensstämmer till hundra procent. Detta gör att materialet inte är perfekt och studien hade 

kunnat förbättras om mer detaljerat datamaterial över konsumtionen och försäljningen av de 

olika produkterna funnits tillgängligt eller om de olika varornas priser funnits över tid.  

 

För att undersöka om ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionen av livsmedel med hög 

andel mättat fett och transfetter samt rikta konsumtionen mot mer hälsosamma livsmedelsval 

har fyra olika scenarier som representerar olika ekonomiska styrmedel presenterats. Storleken 

på beskattningen/subventionen i scenario 1 till 3 har baserats på Mytton m.fl., (2012) som visar 

på att prisförändringen bör vara minst 20 procent för att den ska resultera i en effekt på hälsan.  

Scenario 1 indikerar att konsumtionen av smör och margarin, vilket är varor med hög andel 

skadliga fetter, skulle falla på grund av beskattningen vilket är fördelaktigt för hälsan. Vidare 

skulle konsumtionen av olja troligtvis stiga något under detta scenario vilket också skulle vara 

fördelaktigt för hälsan. Detta eftersom skatten skulle främja en mer fördelaktig balans mellan 

skadliga och gynnsamma fetter. Dock är det troligt att smör och margarin i verkligheten är 

substitut vilket innebär att substitutionseffekten skulle kunna motverka effekten av skatten och 

effekten på hälsan skulle bli osäker. Scenario 2 fördjupar effekten av beskattningen när det 

kommer till margarinet och höjer konsumtionen av oljan ytterligare. Eftersom smör och olja i 

denna studie är komplement, ett resultat som även Huang (1985) har fått i sin studie, stiger 

konsumtionen av smör till följd av subventionen på olja. Eftersom smör är den vara med högst 

andel skadliga fetter bör de reflekteras över vilket scenario som förbättrar hälsan mest. När det 
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kommer till nettoeffekten av scenariot kan inget sägas med säkerhet och detta är något som 

skulle kunna undersökas vidare genom att implementera skatterna i flera steg och beräkna fram 

nya elasticiteter efter varje förändring. Scenario 3 reducerar konsumtionen av samtliga 

produkter inom köttgruppen eftersom produkterna är komplement till varandra. Något som 

framförallt ur ett hälsoperspektiv kan anses fördelaktigt men kan även anses fördelaktigt ur ett 

miljöperspektiv. Att varorna är komplement till varandra behöver dock inte vara fallet i 

verkligheten eftersom vissa studier indikerar att olika köttsorter är substitut till varandra. Om 

varorna istället varit substitut är det troligt att skatten skulle behöva vara större för att få någon 

större förändring i konsumtionen, beroende på vilka substitutionseffekter som skulle föreligga, 

och därmed få en hälsoeffekt. I scenario 4 presenteras vilken prisförändring som är nödvändig 

för att uppnå den optimala konsumtionen av rött kött och chark. Vid beräkningarna av de 

nödvändiga prisförändringarna har det inte tagits hänsyn till korspriselasticiteterna. I denna 

studie har varorna klassats som komplement vilket innebär att dessa skatter troligen resulterar 

i en högre konsumtions reduktion än 49 procent eftersom skatten på den ena varan kommer att 

reducera konsumtionen av den andra. Även här kan troligheten att varorna är komplement 

diskuteras och om varorna i verkligheten är substitut skulle kanske en ännu större prisförändring 

vara nödvändig för att uppnå den rekommenderade konsumtionsnivån. Att scenario 4 faktiskt 

skulle kunna reducera konsumtionen med 49 procent är föga troligt. I dessa scenarion behandlas 

elasticiteterna som linjära i pris och med en prisförändring av denna omfattningen är det troligt 

att konsumenterna reagerar annorlunda än beräknat. Cornelsen m.fl., (2015) lyfter detta 

problem i sin studie och belyser att det är troligt att konsumenter reagerar mer på en stor 

prisförändring än en liten prisförändring, något som inte tas hänsyn till i denna studie. 

 

Något som bör reflekteras över är huruvida beskattning av livsmedel är ett lämpligt verktyg för 

att påverka folkhälsan. Ekonomiska styrmedel kan anses vara något av ett trubbigt verktyg 

eftersom det kan vara svårt att förutse vilken exakt effekt som blir i verkligheten. De elasticiteter 

som dessa modeller beräknar fram är en uppskattning av verkligheten och de baseras på 

modeller och antaganden. Många av antaganden kan vara restriktiva och det kan vara svårt att 

med säkerhet säga att de håller i verkligheten, framförallt på lång sikt, något som kan resultera 

i att de ekonomiska styrmedlen kan få andra eller fler effekter än beräknat. Att detta är en 

potentiell osäkerhet med verktyget är något som bör beaktas och vägas mot det faktum att det 

även är troligt att beskattningen/subventionen får den önskade effekten, något som också är 
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mycket troligt. Även om effekterna av beskattning kan vara svår att förutse i verkligheten 

innebär skatterna ändå en möjlighet genom dels den potentiella hälsoförbättringen med också 

genom de intäkter som den genererar. Det huvudsakliga syftet med en hälsoskatt skall givet 

vara att främja folkhälsan och inte generera intäkter. Dessa intäkter innebär dock möjligheter 

att satsa på andra hälsofrämjande åtgärder, såsom att öka informationen om kost och hälsa, göra 

förbättringar inom vården eller subventionera hälsosamma livsmedel. Sammantaget är 

ekonomiska styrmedel kanske inte det perfekta verktyget men kanske det bästa ekonomiska 

verktyget som finns tillgängligt för att förbättra folkhälsan. 

8 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis visar studien att ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionen av 

livsmedel som innehåller en hög andel mättade fetter och transfetter samt att de kan rikta 

konsumtionen mot mer hälsosamma livsmedelsval.  Detta genom att minska konsumtionen av 

livsmedel med en hög andel skadliga fetter samt öka alternativt hålla konsumtionen konstant 

för livsmedel som innehåller mer hälsosamma fetter. Denna justering i konsumtionen bör ge en 

positiv effekt på folkhälsan eftersom det främjar ett mer hälsosammare balans av intag av fetter 

samt att prisförändringen uppsattas att vara tillräckligt stor för att resultera i en hälsoeffekt 

(Mytton m.fl., 2012). Det är dock viktigt att notera att inget kan sägas om storleken på denna 

hälsoeffekt och det kan inte heller sägas med säkerhet att en hälsoeffekt skulle uppnås om detta 

utfördes i verkligheten. Hälsoeffekterna av de olika reformerna hade kunnat tydliggöras och 

troligen också estimerats om datamaterial över hur mycket de olika varorna bidrar till det 

dagliga intaget av mättat fett. Genom detta material skulle en liknande analys kunna utföras 

som den Marshall (2000) utför i sin studie och därmed skulle en uppskattning över antalet 

dödsfall som skulle kunna undvikas genom beskattning kunnat utföras. Att mer precis estimera 

vilka effekter en skatt riktad direkt mot mättade fetter skulle resultera i för folkhälsan är en 

möjlig vidareutveckling av denna studie. Att studera hur olika hälsoskatter påverkar olika 

samhällsgrupper skulle också vara en intressant vidareutveckling, vilket är något som inte 

behandlats i denna studie.  
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10 APPENDIX 

A.1. Innehåll, konsumtion och uppskattat kilopris. 

Tabell 7 redogör för innehållet av skadliga fetter i varje vara vilket innebär det sammanlagda 

innehållet av mättat fett och transfetter per hundra gram, vilket redovisas i procent. 

Konsumtionen är redovisad i kilo eller liter per person under 2016 och det uppskattade 

kilopriset för 2016 är beräknat utifrån konsumtion-och försäljningsstatistik samt justerat med 

det reala KPI för respektive vara. 

 

Tabell 7. Innehåll av skadliga fetter, konsumtion och uppskattat kilopris för de olika varorna. 

Varugrupp Innehåll av skadligt fett Konsumtion Uppskattat kilopris 2016 

Smör 53,4 Procent 2,6 Kg 65,63 Kr/kg 

Margarin 30 Procent 6,1 Kg 51,15 Kr/kg 

Olja 13,2 Procent 2,3 Liter 71,10 Kr/kg 

Rött kött 7,5 Procent 31,1 Kg 69,10 Kr/kg 

Chark 9,3 Procent 20,0 Kg 69,16 Kr/kg 

Fjäderfä 3, Procent 20,8 Kg 36,36 Kr/kg 
Skadligt fett är de sammanlagda innehållet av mättade fetter och transfetter i en vara.  
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A.2. Beskrivande statistik 

Tabell 8. Beskrivande statistik för variablerna. 

Variabler Medelvärde Minvärde Maxvärde Standardavvikelse 

Smör 

P 

Q 

W 

 

36,030 

2,302 

0,187 

 

17,361 

1,3 

0,1261 

 

65,626 

3,6 

0,276 

 

8,868 

0,733 

0,038 

Margarin 

P 

Q 

W 

 

36,058 

9,470 

0,697 

 

14,029 

5,4 

0,505 

 

60,549 

15,9 

0,785 

 

14,958 

3,724 

0,069 

Olja 

P 

Q 

W 

 

38,649 

2,302 

0,115 

 

0 

0 

0 

 

71,790 

3,6 

0,228 

 

18,469 

0,733 

0,115 

Rött kött 

P 

Q 

W 

 

55,939 

25,489 

0,517 

 

34,133 

17,8 

0,416 

 

69,099 

33,2 

0,593 

 

8,791 

4,543 

0,059 

Chark 

P 

Q 

W 

 

45,207 

22,770 

0,358 

 

17,096 

19,6 

0,290 

 

69,159 

25,6 

0,459 

 

16,354 

1,251 

0,047 

Fjäderfä 

P 

Q 

W 

 

35,368 

10,805 

0,124 

 

24,896 

4,3 

0,0809 

 

51,045 

21,9 

0,185 

 

7,049 

5,526 

0,028 
Beskrivande statistik för de olika livsmedlen i Sverige under åren 1980 till 2016. P refererar till pris, Q refererar till kvantitet och W refererar 

till budgetandel. 
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A.3. Durbin-Watson´s test för autokorrelation 

Durbin-Watson’s d-statistika kan anta värden mellan 0 och 4 där nollhypotesen är att 

autokorrelation inte råder när d-statistikan är lika med 2. Positiv autokorrelation råder om d är 

mindre än 2 och om d är större än 2 råder negativa autokorrelation (Studenmund, 2014). När 

detta test utförs i STATA erhålls inga p-värden istället har Savin och White’s (1977) tabeller 

för övre och undre gränser för Durbin-Watson’s test för autokorrelation använts. Dessa tabeller 

ger en övre gräns på 1,796 och en undre gräns på 1,190 på en fem procents signifikansnivå. Där 

ett d-värde under 1,190 resulteras i att nollhypotesen kan förkastas och ett d-värde över 1,795 

resulterar i att nollhypotesen inte kan förkastas. D-värden mellan 1,190 och 1,796 leder till att 

ingen slutsats kan dras huruvida nollhypotesen kan förkastas eller inte. (Savin och White, 1977) 

Testet har utförts på samtliga sex regressioner, resultatet presenteras i Tabell 9 och 

nollhypotesen har kunnat förkastas för en ekvation. För de övriga fem är resultatet oklart 

huruvida nollhypotesen kan förkastas eller inte eftersom värdena ligger mellan 1,190 och 1,796. 

Således finns inga tydliga bevis på att autokorrelation existerar.  

 

 

Tabell 9.  Durbin-Watson´s test för autokorrelation 

Förklarande variabel i regressionen d-värde 

Budgetandel Smör 1,2524 

Budgetandel Margarin 1,2281 

Budgetandel Olja 1,3231 

Budgetandel Rött kött 1,5418 

Budgetandel Chark 1,2442 

Budgetandel Fjäderfä 0,6015 

 


