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Sammanfattning 
 

Konsumenter har ofta ofullständig information när de gör sina konsumtionsval. Därför 

påverkas deras val, förutom av priser och inkomst, också av information om varans 

egenskaper. För köttvaror kan sådan information bestå av hälsoinformation om t.ex. dieter 

eller medförande hälsokonsekvenser. Den här studien undersöker hur olika sorters 

hälsoinformation påverkar efterfrågan för varugrupperna kyckling, fläsk, nöt och lamm i USA 

under perioden 1970 – 2010. Detta görs genom att skatta ett efterfrågesystem med 

modellen LA-AIDS och inkludera hälsoinformation i form av två index som baseras på 

publicerade vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att efterfrågan på fläsk har påverkats 

negativt av information om kolesterol och låg-kolhydrat-kost medan efterfrågan på nötkött 

påverkats positivt av information om låg-kolhydrat-kost.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett utbrett hälsoproblem. I USA dör årligen ca 385 000 

människor av hjärtkärlsjukdomar (av totalt ca 2,4 miljoner dödsfall 2009).1 Detta medför en 

kostnad för den amerikanska staten på nästan 109 miljarder dollar varje år. I USA bedöms ca 

71 miljoner vuxna (ca en tredjedel av den vuxna befolkningen) ha ett högt LDL-värde, d.v.s. 

ha en hög halt av ”det onda” kolesterolet i blodet.  

Personer med högt kolesterolvärde löper dubbelt så stor risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar som personer med normalt kolesterolvärde (CDC, 2012). Det finns en klar länk 

mellan kolesterol och olika köttdieter eftersom kolesterol går att finna i framför allt 

köttprodukter. Det har tidigare gjorts studier (Rickertsen, Kristofersson och Lothe, 2001; 

Kaabia och Angulo, 2001; Boetel och Liu, 2003) där man mäter hur mängden 

hälsoinformation, i form av vetenskapliga artiklar som publiceras i en medicinsk databas, 

påverkar efterfrågan på olika köttsorter. 

Ett ytterligare folkhälsoproblem i USA är övervikt. I en rapport ifrån National Center for 

Health Statistics (2012) står det att mer än en tredjedel av vuxna och 17 % av unga 

amerikaner led av övervikt under perioden 2009-2010. Övervikt kan bl.a. orsaka hjärt- och 

kärlsjukdomar, stroke, och typ-2-diabetes. 2008 beräknades kostnaderna för övervikt uppgå 

till 147 miljarder dollar för den amerikanska staten. 

På senare tid har det trätt fram en rad olika dieter som bygger på att man kan gå ner i vikt 

genom att minska mängden kolhydrater i dieten. Låg-kolhydrat-kost är ett samlingsnamn för 

bantningsdieter som grundar sig på mindre intag av kolhydrater. Det finns studier som tyder 

på att information om låg-kolhydrat-kost ger en negativ effekt på efterfrågan på vissa 

fruktsorter (Paudel, Houston och Adhikari, 2010). Låg-kolhydrat-kost rekommenderar i regel 

en ökad andel av fett och proteiner i kosten.2 Det är därför intressant att undersöka hur 

informationen om låg-kolhydrat-kost påverkar efterfrågan på olika köttsorter.  

1.2Problemställning 

 

Vilken nytta konsumenter får ifrån olika livsmedel beror dels på smakegenskaper, hur lätta 

de är att tillreda, men även på dess hälsoeffekter. Vilka hälsoeffekterna är får konsumenten 

reda på, antingen i efterhand genom egna erfarenheter av konsumtionen, eller genom den 

allmänna hälsoinformationen som cirkulerar ute i samhället. Det är rimligt att tänka sig att 

                                                           
1
 Hjärt- och kärlsjukdomar gäller hela kroppen medan hjärtkärlsjukdom gäller enbart hjärtat.  

2
 Se avsnitt 2.2.2 
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konsumenten tar del av hälsoinformationen och tar den med i sitt betänkande när den gör 

sitt konsumtionsval. Om man studerar en efterfrågan på en vara, där individen 

nyttomaximerar sin konsumtion och en underliggande faktor till individens nytta är 

hälsoeffekten av varan, är det av intresse att undersöka hur hälsoinformation om varan 

påverkar efterfrågan.  

Ny information om olika livsmedels hälsoeffekter har sin grund i forskning och vetenskap och 

når delvis ut i samhället i form av vetenskapliga artiklar som publiceras. Dessa sprids vidare 

ut i samhället genom diverse kanaler så som tidningar, böcker eller andra källor. Det är 

därför rimligt att anta att antalet vetenskapliga artiklar som publiceras kan fungera som en 

proxy för den mängd hälsoinformation som konsumenten kommer i kontakt med. 

Information, i det här fallet hälsoinformation, är sällan homogen. Det händer att information 

för olika köttvaror är motsägande och det kan vara av intresse att undersöka hur effekten av 

olika sorters hälsoinformation påverkar efterfrågan. Till exempel så rekommenderas en 

nedskärning av rött kött i dieten i information om kolesterol medan låg- kolhydrat-dieter 

rekommenderar en ökning. 

1.3 Syfte och hypotes 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken effekt hälsoinformation ger på 

efterfrågan på olika köttsorter i USA för perioden 1970 - 2010. Detta görs genom att 

inkludera hälsoinformation i ett efterfrågesystem som skattas med modellen LA-AIDS för 

varugrupperna kyckling, fläsk, nöt och lamm. Hälsoinformationen består av två index som är 

baserade på antalet vetenskapliga artiklar som publiceras i en medicinsk databas. Kyckling 

klassificeras som vitt kött medan, fläsk, nöt och lamm klassificeras som rött kött. Rött kött 

antas innehålla mer fett än vad vitt kött gör (se avsnitt 3.2 för en utförligare motivering). 

Hälsoinformationen delas upp i två index, ett för information om kolesterol och ett för 

information om låg-kolhydrat-kost (se avsnitt 3.4).  

Eftersom de tre olika typerna av rött kött (fläsk, nöt och lamm) skiljer sig åt i fettinnehåll, 

tillåts effekterna av hälsoinformationen att variera mellan de olika köttsorterna. Hypotesen 

är att informationen om kolesterol ger en negativ effekt på varugrupperna för rött kött och 

positiv effekt för vitt kött medan informationen för låg-kolhydrat-dieterna ger en positiv 

effekt för varugrupperna för rött kött och en negativ effekt för vitt kött. De beroende 

variablerna är respektive köttsorts budgetandel av de totala köttutgifterna. Det betyder att 

om rött kötts budgetandelar förväntas påverkas positivt av låg-kolhydrat-informationen, bör 

vitt kötts budgetandel påverkas negativt, även om information om låg-kolhydrat-kost inte 

förväntas minska den totala konsumtionen av vitt kött.3 

 

                                                           
3
 I de källor som ligger till underlag för studien har det inte påträffats något som talar för att låg-kolhydrat-

dieter rekommenderar ett minskat intag av vitt kött.  
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1.4 Tidigare forskning 
 

Ett flertal studier har gjorts som undersöker effekten av hälsoinformation på efterfrågan på 

olika livsmedel. Rickertsen, Kristofersson och Lothe (2003) undersökte sambandet mellan 

information av kolesterolintag och kött- och fiskkonsumtion i Sverige, Finland, Norge och 

Danmark för perioden 1966 - 1996.  De fann ett positivt samband mellan hälsoinformation 

för fisk i Sverige och Finland, och även ett positivt samband för kyckling för Sverige, Finland 

och Norge. Däremot fann de ett negativt samband för nötkött i Sverige. 

Piggott och Marsh (2004) undersökte hur matsäkerhetsinformation påverkade 

köttkonsumtionen i USA under perioden 1982 - 1999. Undersökningen visade att 

matsäkerhetsinformation gav relativt små effekter på köttkonsumtionen i förhållande till 

exempelvis priseffekter eller hälsorelaterade effekter ifrån tidigare studier. Effekterna ifrån 

matsäkerhetsinformation var dock periodvis större vid vissa matsäkerhetsrelaterade 

händelser.  

Brown och Schrader (1990) gjorde en studie där de undersökte hur information om 

kolesterol påverkade efterfrågan på ägg för perioden 1955 – 1987. Resultatet av studien 

visade att information om kolesterol reducerade äggkonsumtionen med 16 % första 

kvartalet 1987. Resultatet gav även indikationer på att inkomst- och priselasticiteterna för 

ägg har förändrats på grund av information om kolesterol. Brown och Schrader menade att 

detta medförde att de sjunkande äggpriserna och den ökade inkomsten under perioden 

ledde till en mindre ökning av äggkonsumtionen än vad som skulle ha varit fallet utan 

information om kolesterol.   

Kaabia och Angulo (2001) gjorde en studie där de analyserade hur hälsoinformation rörande 

kost och kolesterol påverkade efterfrågan för olika köttvaror i Spanien under perioden 1985 

– 1997. Resultatet visade signifikanta elasticiteter för köttefterfrågan och hälsoinformation, 

där nöt- och fläskkött visade ett negativt samband och fisk- fågelkött visar ett positivt. Det 

negativa sambandet för nöt- och fläskkött och det positiva för fisk- och fågelkött skulle 

kunna vara en indikation på att varorna substitueras mot varandra på grund av 

hälsoinformationen enligt Kaabia och Angulo. Resultaten för hälsoinformationen visade även 

en något fördröjd effekt. 

Boetel och Liu (2003) undersökte hur allmän reklam och hälsoinformation påverkade 

efterfrågan på olika typer av kött åren 1976 -2000. De skattade ett efterfrågesystem för kött, 

och använde reklamomkostnader och ett hälsoinformationsindex om kolesterol som 

förklarande variabler. De gjorde också en simulering för möjliga policyeffekter. Resultatet 

indikerade att ökad hälsoinformation har minskat konsumtionen av nötkött med 6 % och 

ökat efterfrågan på fågelkött med 18 %. De fann också resultat som tydde på att reklam för 

nötkött kan ge negativa bieffekter på efterfrågan på fläsk och fågel. 
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Paudel, Houston och Adhikari (2010) är ett exempel där hälsoinformation har undersökts i 

samband med andra livsmedel än kött. De studerade hur information om låg-kolhydrat-kost 

påverkade efterfrågan på fruktsorter i USA under perioden 1980 – 2003 genom att skapa ett 

informationsindex. De använde sig av tre olika efterfrågemodeller. Studien visade att låg-

kolhydrat-information har gett en positiv effekt på efterfrågan på druvor och citroner, och 

visar en negativ effekt på efterfrågan på bananer och äpplen under perioden 1980 - 2003. 

Bidraget som den här studien syftar till att lämna till forskarsamfundet är att visa hur olika 

sorters hälsoinformation påverkar köttgrupperna rött och vitt kött. Effekten av 

hälsoinformation om kolesterol på olika köttvaror har ju undersökts i flera tidigare studier. I 

litteraturgranskningen som ligger till underlag för den här studien påträffades dock ingen 

annan studie som undersöker effekten av information om låg-kolhydrat-kost på efterfrågan 

på olika köttvaror med klassificeringen för rött och vitt kött.    

Disposition 
 

I kapitel 2 beskrivs de bakomliggande teorierna för hälsoinformationen och den ekonomiska 

aspekten. I kapitel 3 visas metoden för studien och tillvägagångssättet för undersökningen. 

Resultaten ifrån regressionen presenteras i kapitel 4. I kapitel 5 följer en sammanfattande 

diskussion där resultatet analyseras. 

2 Teori 
 

 

I det här kapitlet görs en orientering om några av de bakomliggande teorierna, med syftet ge 

en ökad förståelse för studiens utformning. Först förklaras en del av den ekonomiska teorin 

som ligger bakom efterfrågemodellen. Därefter följer information och historik om låg-

kolhydrat-kost och kolesterol. Detta för att klargöra vad hälsoinformationen består av och 

motivet till att den kan tänkas påverka efterfrågan på kött. 

2.1 Ekonomisk teori 

 

Efterfrågemodellen som nyttjas i den här studien grundar sig på neoklassisk efterfrågeteori, 

vars grundkoncept här kommer att gås igenom kortfattat. En utförligare beskrivning med 

härledningar går att läsa i appendix. Ett antagande är en rationell individ som föredrar mer 

framför mindre, allt annat lika, där individen antas vilja maximera nyttan den får ifrån sin 

konsumtion givet sin budget. Genom att anta att individen nyttomaximerar, går det att 

härleda individens okompenserade efterfråga. Individens kompenserade efterfråga kan 

härledas genom att anta att individen utgiftsminimerar, vilket innebär att utgifterna 

minimeras under villkoret att en viss nytta ska uppnås. Eftersom det är den totala 

marknadens efterfråga som undersöks antas att individen är representativ. På så vis kan 
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individens inkomster aggregeras över konsumenter så att det går att erhålla marknadens 

aggregerade efterfråga (Varian, 1990). 

När man analyserar efterfrågan på en vara ifrån en varugrupp med nära substitut, t.ex. kött, 

är det fördelaktigt att beskriva individens sammanlagda nytta av konsumtionen i form av ett 

nyttoträd.  Ett sätt att se på saken är att när individen fördelar sina totala utgifter gör den 

först en optimal allokering av utgifterna för de olika varugrupperna. Därefter görs en optimal 

allokering av utgifterna i respektive varugrupp. Det medför att efterfrågan för varorna i varje 

undergrupp kan ses som ett individuellt maximeringsproblem oberoende av priserna på 

varorna i de andra varugrupperna. Efterfrågan för en speciell vara kan beskrivas som en 

funktion av de totala utgifterna för den speciella gruppen samt de olika priserna inom 

gruppen. Detta beskrivs i ekvation 1, där     är en prisvektor för gruppen g,     är totala 

utgifter för gruppen g och    är efterfrågad kvantitet för vara i där n är antal varor: 

1.    =   (   ,  )                                                       för i = 1,…n. 

Detta kallas för en flerstegs budgeteringsprocess.  En nödvändig förutsättning för en 

flerstegs budgeteringsprocess är något som kallas svag separabilitet (weak separability). Det 

innebär att varor kan indelas i flera varugrupper och där preferensordningen för varorna 

inom gruppen kan beskrivas oberoende av konsumtionsnivåer utanför gruppen så att: 

2. U = u(        ,           = g[                             ], 

där g[ ] är en funktion av den totala nyttan och    ,    och     är nyttan för undergrupperna 

(Deaton och Muellbauer, 1980). I den här studien kommer det sista steget i en flerstegs 

budgeteringsprocess för varan kött att skattas. 

2.2 Låg-kolhydrat-kost 
 

2.2.1 Historik 

 

Låg-kolhydrat-kost är ett samlingsnamn för dieter som bygger på ett reducerat intag av 

kolhydrater, och innefattar dieter som t.ex. LCHF (Low Carb High Fat), Atkins och GI-

metoden. Konceptet låg-kolhydrat-kost kom för första gången på 1920 talet, då kallad 

ketogen kost, som en behandlingsmetod till epilepsi drabbade barn (Wheless, 2008). 

Den utvecklades senare utav Dr. Robert C. Atkins när han 1972 kom med boken Diet 

Revolution om hur man kunde använda den ketogena dieten som en bantnings diet. Trots 

dåligt gehör i början bidrog boken senare till vidare forskning och Atkins diet 

uppmärksammades mer och mer samtidigt som en mängd andra låg-kolhydrat-dieter 

började träda fram (Westman et al. 2011).  
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2.2.2 Hur låg-kolhydrat-kost fungerar 

 

Insulin är ett hormon som produceras för att kroppen ska kunna ta emot socker, eller glukos. 

Det hjälper oss att reglera sockerhalten i blodet. Det socker som inte används direkt lagras 

som reserv i form av fett. Insulinet förhindrar kroppen att använda fett i förbränningen, samt 

att det motverkar att levern producerar glukos. Blodsockerhalten i blodet stiger när man har 

ätit. Äter man en hög andel kolhydrater stiger halten extra mycket. För att reglera detta 

producerar kroppen insulin. Den höga insulinhalten gör att överskottet av kolhydrater lagras 

som fett, och om man inte förbrukar tillräckligt med energi leder det till att man lägger på sig 

vikt. Fett kan också användas som energi, antingen direkt som energi i musklerna eller i form 

av ketoner, vilket också är en form av energi (Litsfeldt, 2008).  Förespråkarna för låg-

kolhydrat-dieter menar att om man använder fett som energikälla så slipper man en svängig 

blodsockerkurva och lägger inte på sig lika mycket fett p.g.a. höga insulinnivåer. Kroppen 

förbrukar istället sitt egna fettlager (Litsfeldt, 2001).  

GI-metoden bygger på en gradering av matvaror beroende hur snabbt de påverkar 

blodsockernivån i blodet, ett glykemiskt index. Metoden skiljer på snabba och långsamma 

kolhydrater. Snabba kolhydrater har ett högt glykemiskt index, långsamma kolhydrater har 

något lägre, medan fett och proteiner har ett väldigt lågt glykemiskt index. Med den här 

kunskapen är det tänk att kunna minimera insulinnivån, vilket är väsentligt för 

fettinlagringen (Blixt et al. 2008). Till skillnad ifrån Atkins och LCHF tillåter GI-metoden en 

högre andel kolhydrater i kosten, förutsatt att det är kolhydrater med ett lågt glykemiskt 

index. Många GI-dieter rekommenderar dock att minimera kolhydratintaget i startstadiet på 

dieten.4  

Många bantningskurer som står i kontrast till låg-kolhydrat-dieter har för avsikt att minska 

energiintaget, eller med andra ord antalet kalorier. Detta i samband med viktnedgång kan 

leda till minskad muskelmassa eftersom kroppen ställer in sig på svältläge. De vill spara in på 

fettet, vilket kan leda till att energin då tas ifrån muskelmassan istället för fettdepåerna.  

Kritik mot låg-kolhydrat-dieter brukar i huvudsak rikta in sig på att ett för högt intag av 

mättat fett skadar kolesterolbalansen mellan det goda och onda kolesterolet i blodet, vilket 

kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Hjärt- och Lungfonden, 2009). Förespråkarna till låg-

kolhydrat-kosterna tonar gärna ner risken den risken och lägger istället tonvikten på 

fördelarna med viktminskning.  

I det granskade materialet, som ligger till grund för den här studien, har det inte kunnat 

fastställas en enhetlig konsensus för rekommenderat protein- och fett intag av låg-kolhydrat-

dieterna. Det går dock att göra tolkningen att låg-kolhydrat-dieterna i regel rekommenderar 

ett högre fett- och proteinintag. Eftersom köttsorter innehåller både fett och protein, är 

därför troligt att efterfrågan på olika köttsorter påverkas av information om låg-kolhydrat-

kost, varvid de fettrikare köttsorterna såsom rött kött påverkas i högre grad. 

                                                           
4
 Det är skälet till att GI-metoden inkluderas i gruppen låg-kolhydrat-dieter för den här studien. 
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2.3 Kolesterol 
 

2.3.1 Historik 

 

Misstankar om ett samband mellan högt kolesterol och ateroskleros (hjärtsjuktdom) har 

funnits redan sedan början 1900-talet. Den första genetiska kopplingen mellan kolesterol 

och hjärtattacker gjordes 1938 av norrmannen Carl Müller som visade sambandet mellan 

högt blodkolesterol och tidiga hjärtattacker. Forskningen runt kolesterol har ökat konstant 

sedan 1950-talet. 1974 upptäckte Joseph Goldstein och Michal Brown den molekylära 

kopplingen mellan LDL-kolesterol (se avsnitt 2.3.2) och ateroskleros, vilket de 1985 fick 

nobelpris för. Forskningen inom området har sedan dess fortsatt att utvecklas och genererat 

åtskilliga resultat som visar på att det går att minska risken för hjärtattack genom att minska 

intaget av LDL-kolesterol (Goldstein och Brown, 2012). 

2.3.2 Hur kolesterol fungerar 

 

Kolesterol är ett blodfett som är nödvändigt för kroppens celler, bl.a. hjärnan. Det behövs för 

att kunna producera vissa hormoner och även D-vitamin. Det kommer delvis ifrån kosten 

men tillverkas också i kroppen, bland annat av levern. Kolesterol är indelat i det onda (LDL-) 

och goda (HDL-) kolesterolet, där det onda kolesterolet fastnar i blodkärlens väggar och kan 

leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Hjärt- och Lungfonden, 2009). Det är således inte bra att 

ha en för hög andel av det onda kolesterolet. Därför rekommenderar American Heart 

Association (2012) att man äter mindre mättat fett, transfetter och föda som innehåller 

kolesterol, som framförallt återfinns i animalisk föda. Det är därför skäligt att tro att 

information om kolesterol ger en negativ effekt på efterfrågan på rött kött, eftersom det 

innehåller mer fett, samt en positiv effekt för vitt kött, eftersom det är magrare. 

3 Metod 
 

3.1 Varugrupper 

 

Kött är inte en homogen varukategori, vilket är skälet till att jag skattar ett efterfrågesystem 

för de olika köttvarorna inom kategorin. En åtskiljning har gjorts mellan köttvaror utifrån 

vilket djur/djurgrupp de tillhör. Varugrupperna som studien innefattar är kyckling, nöt, fläsk 

och lamm.5 Kyckling är ett samlingsnamn för allt kött tillhörande varugruppen fågelkött, som 

till största delen består av kyckling men också kalkon, gås, anka och annan fågel (FAO, 2010). 

Nöt gäller all nötkreatur, fläsk är allt kött ifrån gris och lamm innefattar allt fårkött. 

                                                           
5
 En naturlig varugrupp att tillägga i studien vore varugruppen fisk, men dessvärre fanns inte jämförlig data för 

hela tidsperioden för den varugruppen. 
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Tabell 1. Total årlig konsumtion av köttvaror i USA 1970 – 2010 (tusentals ton)  

Beskrivande statistik       

 Köttsort     N Minimum Maximum        Medel Std.Avvikelse 

Kyckling Vitt 41 4527,31 16719,34 10087,70 4238,07 

Fläsk Rött 41 5458,04 8912,21 7552,86 909,22 

Nöt Rött 41 10634,01 13080,97 11841,77 706,28 

Lamm Rött 41 151,05 314,34 181,38 39,73 

Noterbart är att varugruppen lamm utgör en förhållandevis liten andel av den totala konsumtionen, 

samt att varugruppen kyckling har en väldigt hög standardavvikelse med stor skillnad mellan högsta 

och minsta värdet. 

3.2 Rött och vitt kött 

 

Som underlag till analysen har en särskiljning mellan varugrupperna gjorts. För en direkt 

jämförelse av varugrupperna skulle det vara fördelaktigt med klar specifikation av 

näringsinnehåll med fett- och proteinhalt och kolesterol. Denna uppgift försvåras emellertid, 

då varje varugrupp innefattar flera olika delar av djuret med väldigt skiljda närings- och 

fettinnehåll. Vanligast är att skilja på rött och vitt kött. Till rött kött räknas nöt, gris, lamm. 

Till vitt kött räknas främst fågelkött. Enligt Livsmedelsverket (2012) finns det studier som 

visar på att personer som äter mer rött kött löper en större risk att få hjärt- och 

kärlsjukdomar samt vissa cancerformer.  

Enligt nationalencyklopedin har nötkött en fetthalt mellan 2 - 18 %, griskött mellan 1,5 - 35 % 

och lammkött mellan 6 - 17 %.  För fågelkött är det skillnad på tam och vildfågel. Kött av 

anka har med skinn en fetthalt runt 35 % och ca 7 % utan skinn.  Kyckling utan skinn har en 

fetthalt på ca 3 %. En rapport ifrån Food and Agricultural organisation (FAO, 2010) visar att 

av totalt producerat fågelkött i USA består ca 82,6 % av kyckling, ca 17,3 % av kalkon och 

0,42 % ankkött eller annat fågelkött. Enligt Livsmedelsverkets databas över livsmedel 

innehåller kalkon med skinn 4,6 % fett. Med detta som underlag, till stöd för diskussionen, 

görs antagandet att varugruppen kyckling innehåller mindre fett än varugrupperna, fläsk, nöt 

och lamm. Detta är relevant på grund av att det då är tänkbart att information om kolesterol 

ger en negativ effekt på efterfrågan på rött kött eftersom det innehåller mer fett och en 

positiv på kyckling eftersom det innehåller mindre fett. När det gäller information om låg-

kolhydrat-kost är det tänkbart att det ger en positiv effekt på efterfrågan på rött kött, då 

informationen kan tolkas som att rekommendera mer fett och proteiner. 

3.3 Material 
 

Datamaterialet som studien baseras på består av tidseriedata med årliga observationer av 

köttkonsumtion och priser i USA för perioden 1970 - 2010. Ursprungligen var den här studien 

menad att grundas på svensk data, för att utreda hur den svenska efterfrågan på olika 

köttvaror påverkades av på hälsoinformation. Data ifrån Jordbruksverkets äldre serier var 

dock bristfälliga och enligt Jordbruksverkets inte helt jämförbara över tidsperioden för den 
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här studien. Data över köttkonsumtion är hämtat ifrån databasen till Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) som presenteras i rapporten Agricultural 

Outlook (2012). Den är framställd genom ett samarbete mellan OECD och Food and 

Agricultural organisation (FAO). Med köttkonsumtion avses total konsumtion av kött i USA, 

uttryckt i tusentals ton.  

 

Data över priser är hämtat ifrån Bureau of Labour Statistics (BLS), som är en del av U.S. 

Department of Labour. Prisuppgifterna kommer ifrån deras varuspecifika 

konsumentprisindex i löpande priser (se figur 10 i appendix för prisutvecklingen).  

Basperioden är 1982-1984 = 100.6 Materialet för index till hälsoinformationen är hämtat 

ifrån databasen Medline, som är en del av U.S. National Library of Medicine och innehåller 

över 22 miljoner citeringar för biomedicinsk litteratur, journaler och online böcker.  

3.4 Hälsoinformationsindex  

 

Hälsoinformationsindexet är skapat genom att räkna det årliga antalet publicerade artiklar 

på en medicinsk databas, som överensstämmer med vissa kriterier av sökord. Detta 

resulterar i en form av en tidsserie. När en vetenskapig artikel publiceras med någon form av 

nya rön når den först ut till forskarsamfundet, därpå sprids informationen vidare ut i 

samhället genom olika medier, så som böcker och tidningar eller genom kostrådgivare och 

andra hälsorepresentanter. Hypotesen är att antalet relaterade artiklar ska kunna fungera 

som en proxy för mängden tillgänglig hälsoinformation. 

 

Metoden har tillämpats i ett antal tidigare studier, så som Brown och Schrader (1990), 

Rickertsen, Kristofersson, och Lothe (2001) samt Capps och Schmitz (1991) m.fl. I Paudel, 

Houston, och Adhikari (2006) görs en vägning mellan positiv och negativ information och 

konstruerar indexet som en viktning av både positiv och negativ information. I den här 

studien görs ett förenklande antagande om att all publicitet är bra publicitet. Som ett 

exempel till detta; anta ett nytt hälsorön når ut i samhället och får både positiv och negativ 

kritik.  Den negativa kritiken som rönet fick leder till en större debatt så att informationen 

når ut till fler individer och bidrar således till en positiv effekt. 

 

Två index har gjorts till denna studie: Ett index med information om kolesterol samt ett 

index med information om låg-kolhydrat-diet. Där sökorden till Låg-kolhydrat-indexet är: 

glycaemic index diet, "low carbohydrate diet”, "high fat low carbohydrate diet", Atkins diet 

och ketogenic diet. Sökorden till Kolesterolindexet är: cholesterol, diet, "low fat" och heart 

desease or atherosclerosis  

 

                                                           
6
  Vanligt för prisindex är ett basår med värdet 100. För dessa prisindex är 100 lika med medelvärdet av 

priserna för åren 1982 – 1984. 
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Mängden hälsoinformationen som cirkulerar ute i samhället ett visst år är med stor 

sannolikhet knuten till med mängden hälsoinformation som cirkulerar de omkringliggande 

åren. Därför har ett glidande medelvärde med en tre års period använts för variabeln 

hälsoinformation. Det betyder att för de indexserier som använts i regressionen, där    är en 

indexobservation vid tiden t, är varje    lika med medelvärdet av de faktiska 

indexobservationerna           och     . Detta är för att en artikel ska ges möjligheten att ha 

en påverkan, först året den publicerades, men också de två följande åren. På så sätt tar man 

i beaktning en eventuell fördröjningseffekt som det skulle ta för hälsoinformationen att 

smälta in. 

 

Figur 1. Hälsoinformationsindex 

 
I figuren går det att se att hälsoinformationen bakom kolesterol-index har funnits längre, d.v.s. den 

har ett högre intercept och har ökat i en jämn takt samtidigt som informationen bakom låg-

kolhydrat-index ökat i snabbare takt sedan början på 2000-talet. 

 

3.5 Modell 

 

Modellen som används är den linjära versionen av efterfrågefunktionen Almost Ideal 

Demand System (AIDS), även kallad LA-AIDS.7 Det är en populär modell för att skatta 

efterfrågesystem, bl.a. för att den aggregeras perfekt över konsumenter på ett enkelt sätt 

(Deaton och Muellbauer, 1980). En härledning av modellen visas i appendix 3. Modellen 

beskriver efterfrågan av köttvarorna i form av budgetandelar enligt 

1.                         (X/P) +   låg-kolhydrat +   kolesterol, 

 för i = 1,…n, j = 1,…n  

                                                           
7
 Motiveras utförligare i avsnitt 4.6 
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där n är antal varugrupper,    är budgetandelen för varugruppen i, och       är priseffekten 

för priset j på varugruppen i.    är effekten för totala utgifter för kött på varugruppen i och 

    och    är effekterna ifrån hälsoinformationsindex för vara i . X är totala utgifter för kött så 

att: 

2. X  =       
 
   . 

P är Stones linjära prisindex för LA-AIDS och definieras enligt: 

3.            
 
           

Restriktioner för homogenitet införs så att: 

4.     
 
   = 0,      

 
   = 0,      

 
   = 0, 

samt en restriktion för symmetri: 

5.     =       

På grund av att det är budgetandelar som skattas i samband med restriktioner måste en 

ekvation/varugrupp uteslutas för att undvika perfekt multikolinjäritet (Deaton & Muellbauer, 

1980). Den uteslutna ekvationen är lamm. Koefficienterna går dock att återfås ifrån 

restriktionerna. Modellen kommer att skattas med metoden ”Seemingly unrelated 

regression” i programmet Stata, vilket är en behändig metod för regression med 

restriktioner. I den här studien kommer enbart pris- och indexeffekter att skattas, då syftet 

är att undersöka effekterna ifrån hälsoinformationen och inte elasticiteter ifrån priser och 

totala utgifter.  

Figur 2. Budgetandelar 

 
I figuren är det tydligt att varugruppen lamm inte utgör en stor budgetandel och att budgetandelar 

för nöt och fläsk minskat har över tiden. 
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4 Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas resultatet ifrån skattningen för ekvationerna kyckling, fläsk, nöt 

och lamm. Priseffekterna, korspriseffekterna och effekten ifrån totala köttutgifter 

presenteras också men fokus för analysen ligger på effekterna ifrån hälsoinformationen. I 

slutet görs en jämförelse med tidigare studier, samt en modellvalidering. 

4.1 Kyckling 
 

Tabell 2. Resultat för kyckling 

 koefficient z  P>z Std.fel 

p_kyck 0,130 2,860 0,004 0,046 

p_flask -0,058 -2,990 0,003 0,019 

p_not -0,076 -2,170 0,030 0,035 

p_lamm 0,003 0,130 0,897 0,026 

lnxp 0,439 6,580 0,000 0,067 

Låg-kolhydrat -0,006 -0,900 0,366 0,006 

Kolesterol 0,011 0,400 0,693 0,028 

_kons -4,213 -7,490 0,000 0,562 

R^2   0,949    

 

För varugruppen kyckling visade indexet för hälsoinformation inte någon signifikant effekt. 

Hypotesen var att kolesterol-information skulle ge en positiv effekt på efterfrågan på 

kyckling och eftersom varugruppen innehåller mindre fett. För kolesterolinformation var 

tecknet på koefficienten enligt hypotesens förväntningar. I figur 2 går det att se att 

budgetandelen för kyckling har ökat under perioden men det går inte med säkerhet att säga 

det beror på hälsoinformationen. Varugruppen kyckling hade väldigt hög standardavvikelse 

för totalkonsumtionen, vilket går att se i tabell 1. Det skulle kunna vara en orsak till de icke-

signifikanta indexeffekterna.  

4.2 Fläsk 
 

Tabell 3. Resultat för fläsk 

 koefficient z P>z Std.fel 

p_kyckling -0,058 -2,990 0,003 0,019 

p_fläsk 0,056 2,350 0,019 0,024 

p_nöt -0,020 -1,150 0,250 0,017 

p_lamm 0,022 0,730 0,467 0,031 

lnxp 0,018 0,640 0,520 0,028 

Låg-kolhydrat -0,014 -6,290 0,000 0,002 

Kolesterol -0,030 -2,600 0,009 0,011 

_kons 0,279 1,200 0,229 0,232 

R^2 0,963 
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För varugruppen fläsk visade båda informationsindexen signifikanta effekter. Hypotesen var 

att kolesterol-informationen ger en negativ inverkan på efterfrågan på fläsk, då det 

innehåller mycket fett. Detta indikerar den negativa koefficienten för Kolesterol på. 

Resultatet visade dock också en negativ koefficient för låg-kolhydrat, vilket är motsatsen till 

vad som förväntades enligt hypotesens. Orsaker till detta analyseras i diskussionen. 

Magnituden på effekten är emellertid mindre i jämförelse med de andra signifikanta 

indexeffekterna. 

4.3 Nöt 
 

Tabell 4. Resultat för nöt 

 koefficient  z     P>z Std.fel 

p_kyckling -0,076 -2,170 0,030 0,035 

p_fläsk -0,020 -1,150 0,250 0,017 

p_nöt 0,089 2,560 0,010 0,035 

p_lamm 0,007 0,260 0,793 0,027 

lnxp -0,470 -7,760 0,000 0,061 

Låg-kolhydrat 0,022 3,870 0,000 0,006 

Kolesterol 0,024 0,950 0,344 0,025 

_kons 5,032 9,840 0,000 0,511 

R^2 0,911    

 

Varugruppen nötkött, visade enbart en signifikant effekt för låg-kolhydrat-information. Enligt 

hypotesen förväntades, precis som för fläsk, låg-kolhydrat-informationen ge en positiv effekt 

på nötefterfrågan och kolesterol-informationen ge en negativ. Enligt resultatet var effekten 

för låg-kolhydrat-informationen positiv, vilket betyder att nöt är den enda varugruppen som 

stödjer hypotesen för låg-kolhydrat-information.  

4.4 Lamm 
 

Tabell 5. Resultat för lamm  

 koefficient    z    P>z         Std.fel 

p_kyckling 0,003 0,130 0,897 0,026 

p_fläsk 0,022 0,730 0,467 0,031 

p_nöt 0,007 0,260 0,793 0,027 

p_lamm -0,033 -0,640 0,524 0,051 

lnxp 0,013 0,320 0,748 0,042 

Låg-kolhydrat -0,002 -0,600 0,546 0,003 

Kolesterol -0,005 -0,290 0,769 0,017 

_kons -0,098 -0,290 0,775 0,345 

R^2 0,672    
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Varugruppen lamm visade inte något signifikant resultat för varken kolesterol- eller låg-

kolhydrat-information. Varugruppen har dock en väldigt liten budgetandel i förhållande till 

de andra varugrupperna, vilket också framgår ifrån figur 2. Det skulle kunna vara en 

anledning till att varken pris eller hälsoinformationsindex visade signifikanta effekter för 

lamm. Ett noterbart resultat för varugrupperna överlag är att kyckling, fläsk, och nöt visar 

alla signifikanta positiva egenpriseffekter (till exempel så stiger budgetandelarna på kyckling 

när priset på kyckling stiger). Detta bör inte associeras med positiva egenpriselasticiteter, 

vilket innebär att varorna är antingen giffen- eller lyxvaror.8 

4.5 Jämförelse med tidigare studier 

 

Som jämförelse med resultaten ifrån de tidigare studier som använde sig av ett index med 

hälsoinformation om kolesterol, så visade Rickertsen, Kristofersson och Lothe (2003) en 

positiv effekt för kyckling i Sverige negativt för nöt i Sverige. Kaabia och Angulo (2001) visade 

en negativ effekt för varugrupperna nöt och fläsk, samt en positiv effekt för fågel ifrån i 

Spanien. Boetel och Liu (2003) visade en negativ effekt för nöt och en positiv effekt fågel i 

USA. I den här studien visade kolesterolinformation enbart en signifikant negativ effekt för 

varugruppen fläsk. Detta ligger dock i linje med resultatet för Kaabia och Angulo (2001).       

4.6 Modellvalidering 
 

Tabell 6. Testresultat 

Varugrupp Wald-test  Durbin-watson Breusch-pagan 

 Chi2    P 
 

 (För hela regressionen) 

kyckling 932,58 0,000 1,007  
  

fläsk 272,29 0,000 1,549  Chi2 35,993 

nöt 103,59 0,000 1,470  P 0,000 

lamm -    - 1,565  
  

 

Durbin-Watson testet gjordes på ekvationerna utan restriktioner, där ett testvärde med d = 

2 är ingen autokorrelation, d = 4 extrem negativ autokorrelation och d = 0 extrem positiv 

autokorrelation. Resultatet i tabell 6 för Durbin-Watson visar inte något tecken på extrem 

autokorrelation.9 Eftersom tidsseriedata används är en viss autokorrelation förväntat. 

Informations index, vilka är konstruerade som ett medelvärde av de tre närmsta 

observationerna, bidrar också till viss del. 

Prisutvecklingen i figur 10 i appendix visar att priserna rör sig ganska likartat. Detta är en 

antydan till multikolinjäritet. Det ignoreras dock då Deaton och Muelbauer (1980) menar att 

det kan vara av fördel för LA-AIDS modellen. Det linjära prisindexet är i själva verket en 

                                                           
8
 Beräknat ifrån formeln i appendix 3 blir egenpriselasticiteterna  -1,05 för kyckling,  -0,80 för fläsk, -0,31 för nöt 

och  -6,23 för lamm, d.v.s alla är negativa. 
9
 För utförligare specifikation av Durbin-Watson testet se Studenmund (2011), s. 315. 
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approximation, men som kan få bättre precision om priserna är någorlunda kolinjära. Det är 

också ett relativt vanligt förekommande fenomen i prisdata för näraliggande varugrupper.  

Bruesch-pagan-testet undersöker huruvida heteroskedasticitet föreligger vid skattningen. 

Nollhypotesen är homoskedasticitet, vilket p-värdet förkastar. Genom inspektion av 

residualplottarna i appendix för nöt, kyckling och lamm går det också att se ett visst 

mönster, vilket antyder att heteroskedasticitet existerar. Ingen åtgärd görs för detta. 

Heteroskedasticitet är svårt att undvika, det skapar inte bias eller inkonsekventa estimat, 

men bias kan förekomma hos standardfelen för estimaten, vilket leder till att hypotestester 

blir mindre pålitliga (Studenmund, 2011). Utöver detta har också Wald’s test gjorts för att 

visa att den sammanvägda signifikansen av att koefficienterna i ekvationerna med 

restriktioner inte är noll, vilket P-värdet tydligt visar.10 

Många ekonomer föredrar att använda AIDS-modellens icke-linjära prisindex, framför LA-

AIDS linjära prisindex. I en undersökning av LA-AIDS visar Buse (1994) att användningen av 

ett linjärt prisindex som LA-AIDS modellen, bidrar till att ”seemingly unrelated regression”- 

estimaten blir inkonsekventa, som t.ex. för Eales och Unnevehr (1993). Med det i åtanke och 

faktumet att antalet publicerade artiklar enbart är en proxy för mängden hälsoinformation i 

samhället, samt en viss förekomst av heteroskedasticitet, förväntas precisionen på 

skattningen vara aningen bristfällig.  

LA-AIDS-modellen är dock en väl använd modell för efterfråganalys. Den användes t.ex. av 

Boetel och Liu (2003) och Paudel, Houston och Adhikari (2006). Skälet till att modellen har 

använts till den här studien är att antalet observationer inte är så väldigt många, enbart fyra 

varugrupper och årliga observationer. Dessutom underlättas proceduren för skattningen 

betydligt med LA-AIDS linjära prisindex, till skillnad ifrån det icke-linjära prisindexet. 

5 Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur olika sorters hälsoinformation påverkande 

efterfrågan på olika köttsorter. Hypotesen var att hälsoinformation om kolesterol har en 

negativ inverkan efterfrågan på rött kött. Det visade sig stämma för varugruppen fläsk. För 

låg-kolhydrat-kost var hypotesen att hälsoinformationen ger en positiv inverkan efterfrågan 

på rött kött. Detta visade sig vara riktigt för varugruppen nöt men för fläsk var resultatet det 

motsatta.  

Anledningarna till att resultatet visar att låg-kolhydrat-information ger negativ effekt på 

efterfrågan fläsk kan vara många. Det kan vara anledningar av statistisk natur som leder till 

att resultaten blir oklara. Men det är heller inte orimligt att spekulera runt hypotesens 

antagande, d.v.s. att konsumtionen av fläsk bör öka på grund av information om låg-

                                                           
10

 För en utförligare specifikation av Wald’s och Breusch-Pagan’s test se Green (2011), s. 155 & 316.  
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kolhydrat-kost. Som benämningen för kosten uttrycker så ligger fokus på att minska 

mängden kolhydrater, och bland de källor som ligger till underlag till hypotesen om låg-

kolhydrat-dieter har det inte specifikt angetts att intaget av fläskkött bör ökas.  

Så för varugruppen fläsk, vilken räknas som rött kött och innehåller mycket fett, visar 

resultatet på att konsumtenten inte ökar sin konsumtion av köttsorten när den kommer i 

kontakt med hälsoinformation, där det centrala ligger att minska kolhydrat intaget. Detta 

skulle kunna vara en fingervisning till en del av kritiken låg-kolhydrat-dieterna har fått om att 

innehålla för mycket fett. 

Eftersom nötkött i kontrast visade ett positivt utslag ifrån informationen om låg-kolhydrat-

dieter, så vore det intressant med en närmare undersökning av varugrupperna. 

Köttgrupperna nöt, lamm, och fläsk innehåller alla både magrare och fetare köttslag. Det 

skulle därför vara intressant med en undersökning som närmare tar i beaktning det specifika 

fettinnehållet och utreder hur efterfrågan på specifika köttvaror inom varugrupperna 

påverkas av hälsoinformationen.  
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7 Appendix 
 

Appendix 1 - Nyttomaximering 
 

Individen maximerar sin nytta utifrån en nyttofunktion och under en budgetrestriktion. 

Nyttofunktionen definieras som   

1. u = f(q) 

där kvantiteten q består n varor som efterfrågas under budgetrestriktionen: 

2.      
 
                                                          för k = 1,…,n. 

I budgetrestriktionen är      priset för vara k,      den efterfrågade kvantiteten av vara k och 

x är de totala utgifterna. Nyttomaximeringen kan beskrivas som ett matematiskt 

optimeringsproblem som kan lösas med Lagrangemetoden: 

3. Max u = f(q) givet      
 
                        

Lagrangefunktionen blir då: 

4. L(q,x) = f(q) + λ( -     ).              

Maximering ger första ordningens villkor enligt: 

5. 
       

   
 för i = 1,…,n:                                               

     

   
  - λ   = 0 

 

6. 
       

  
 :                                                                    -      = 0 

Genom att lösa ekvationerna 5 och 6 med hänsyn till    fås: 

7.    =   (p,x). 

Detta är vad som kallas Marshalls efterfråga. För den optimala kvantiteten    går det att lösa 

ut den indirekta nyttofunktionen: 

8. u* = v(p,x). 
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Appendix 2 - Kostnadsminimering 
 

För den nyttomaximerande individen föreligger här ett dualt problem. Individen som 

maximerar sin nytta för en given budget, eller kostnad, minimerar samtidigt kostnaden för 

den givna nyttan u* ifrån det första problemet. Det duala kostnadsminimeringsproblemet 

kan beskrivas enligt: 

1. Min         givet u* = f(q),            

där Lagrange funktionen blir: 

2.   (q,u*) =       +  (u*- f(q)).          

Maximering enligt  första ordningens villkor ger:  

3. 
        

   
 för i = 1,…,n:                             -   

     

   
 = 0 

 

4. 
        

  
:                                                   u* -  f(q) = 0. 

Genom att lösa ekvationerna 3 och 4 med hänsyn till      fås: 

5.    =   (p,u*). 

Det här är Hicks inkomst-kompenserade efterfråga. Om     ifrån ekvation 1 sätts in i 

budgetekvationen ifrån det duala problemet 

6.      
 
      

går det att lösa ut kostnadsfunktionen för den minimala kostnaden givet nyttan u* för 

priserna p, 

7. x = c(u*,p). 

Lösningarna för de båda problemen, där i = 1,…,n, sammanfaller för: 

8.    =   (p,u*) =    =   (p,x). 
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Appendix 3 - Härledning av AIDS-modellen 
 

Modellen kommer ifrån på ett preferenssystem, kallat PIGLOG (kommer ifrån att 

budgetandelarna sägs ha ”price-independent generalized linear form”), där den rationella 

individens efterfråga aggregeras över antalet konsumenter till marknadens efterfråga. Den 

bygger på en kostnadsminimering för att uppnå en viss nyttonivå. Kostnaden definieras som 

c(u,p) för nyttan u och prisvektorn p. PIGLOG definieras enligt följande: 

1. LOG c(u,p) = (1 – u) LOG{a(p)} + u LOG{ b(p)}            

                                                                                                                

Där u ligger mellan 0 (fattigdom) och 1 (rikedom) så att kostnaden blir en linjärt homogen 

funktion av a(p) och b(p) (kostnaden av fattigdom och rikedom – subsidence and bliss). 

Genom att närmare definiera en funktionell form av a(p) och b(p) för att få en mer flexibel 

form av kostnadsfunktionen fås: 

2.                            
 

 
     

 
                  

för k = 1,…n, j = 1,…n   

                                                                                                                                              

och           

                                

3.                         
  

 . 

                                                                                                                                                               

Detta resulterar i AIDS (Almost deal demand system) kostnadsfunktion: 

4.                            
 

 
     

                     

      
  

 , 

                                                                                                                  

där   ,    och    
  är parametrar. För att c(u,p) ska vara linjärt homogen i p krävs att 

restriktionerna  

5.            
 

      
            

                               

håller. En egenskap med funktionen i ekvation 4 är att prisderivaten blir de efterfrågade 

kvantiteterna: 

6.        /     =               för i = 1,…n. 

Multiplicera båda sidor i ekvation 6 med    /        ger: 
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7. 
           

      
 

   

       
    , 

där    är budgetandelen. Derivering av ekvation 4 ger en funktion med budgetandelarna 

som beror på pris och nytta: 

8.                               
  

 , 

där  

9.      
 

 
    

     
  . 

De totala utgifterna x är detsamma som c(u,p), d.v.s. de totala utgifterna för den 

nyttomaximerande individen. Den här relationen kan inverteras, vilket gör det möjligt att få 

den indirekta nyttofunktionen där u beskriv som en funktion av p och X. Genom att göra 

detta på ekvation 4 och sätta in resultatet i ekvation 8 fås AIDS-efterfrågefunktionen i form 

av budgetandelar: 

10.                              
 

 
  

där P är det icke-linjära prisindexet och definieras enligt: 

11.                         
 

 
                        

 

För att få ett linjärt prisindex, föreslår Deaton och Muelbauer att använda sig av Stone´s 

(1953) prisindex: 

12.                    

Den linjära modellen är även kallad LA-AIDS och är den som kommer användas i den här 

studien. För beräkning av elasticiteter till LA-AIDS-modellen finns det ett antal olika metoder, 

vilket framgår i Green och Alston (1990). En lite förenklad formel är: 

13.      = -    + 
   

  
 -    

  

  
  

där      är elasticiteten för vara i med pris j.     är ”Kronecker deltat”, där      = 1 om i = j, 

och     = 0 om i ≠ j. 
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Appendix 4 – Histogram 
 

Figur 3. Residualer kyckling 

 

Figur 4. –Residualer fläsk 
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Figur 5. Residualer nöt 

 

Figur 6. Residualer lamm 
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Appendix 5 - Residualplottar 
 

Figur 7. Residualplott  - kyckling 

 

Figur 8. Residualplott - fläsk 
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Figur 9. Residualplott - nöt 

 

 

Figur 10. Residualplott - lamm 
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Appendix 6 – Graf över prisutveckling 
 

Figur 10. Prisutveckling för perioden 1970 -2010 
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Appendix 8 – Beskrivande statistik 
 

Tabell 7. Beskrivande statistik för perioden 1970 – 2010 samtliga variabler 

          N  Minimum       Maximum Medelvärde    Std. Avvikelse 

k_kyck 41 4527,31 16719,34 10087,70 4238,07 

k_fläsk 41 5458,04 8912,21 7552,86 909,22 

k_nöt 41 10634,01 13080,97 11841,77 706,28 

k_lamm 41 151,05 314,34 181,38 39,73 

p_kyck 41 53,20 204,22 127,93 44,21 

p_fläsk 41 41,10 189,96 121,45 42,88 

p_nöt 41 43,50 224,51 124,50 51,65 

p_lamm 41 43,30 194,90 121,19 44,69 

låg- kolhyrdat 41 2,00 455,00 102,66 127,69 

kolesterol 41 88,00 291,00 164,68 63,38 

(k_ är  total konsumtion i tusentals ton,  p_ är prisindex, låg-kolhydrat och kolesterol är observerat 

antal artiklar för respektive  hälsoinformationsindex) 


