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Sammanfattning 

Denna studie utvärderar ekonomiska styrmedels effekt på konsumtionen av livsmedel samt ifall 

skatter och subventioner kan vara en metod som styr matkonsumtionen mot hälsosamma 

livsmedelsval. Sex livsmedelsgrupper analyseras i studien och dessa är sötsaker och glass, kött, 

grönsaker, mejerivaror, bröd och spannmålsprodukter samt frukt och bär. Fyra scenarier som 

representerar olika skatte- och/eller subventionsreformer simuleras för att analysera vilken 

effekt ekonomiska styrmedel kan ha på matkonsumtion och hälsa. Responsen som de 

ekonomiska styrmedlen har på matkonsumtionen beräknas med elasticiteter som tagits fram 

från parameterestimat i AIDS-modellen. Den data som ligger till grund för den ekonometriska 

modellen är aggregerad konsumtionsdata, konsumentprisindex och livsmedelsförsäljning. 

Resultatet från studien visar att det går att styra konsumtionen av livsmedel men att substitution 

mellan varor kan leda till att de hälsomål som reformen är menad att nå inte uppfylls.  

  

Nyckelord: Almost ideal demand system (AIDS), livsmedel, hälsa, ekonomiska styrmedel, 

viktförändringar.    
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1 Inledning   

Övervikt och fetma är ett hälsotillstånd där en individ har för mycket fettvävnad i relation till 

individens kroppsmassa. Fetma och övervikt är ett växande hälsoproblem världen över, 

andelen med fetma dubblerades under perioden 1980 till 2014 (World health organization, 

2015). I Sverige, vilket ligger till fokus för denna studie, ökade andelen med fetma från 5 

procent år 1980/81 till 10 procent år 2005 (Persson och Ödegaard, 2011). 14 procent av såväl 

män som kvinnor hade fetma i Sverige år 2015 och under samma år var 29 procent av 

kvinnorna överviktiga och bland männen var 42 procent överviktiga (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Fetma och övervikt orsakas av en obalans mellan energiintag och energiåtgång. Det 

vill säga en högre konsumtion av kalorier i relation till individens kaloriförbränning. Denna 

obalans påverkas av genetiska faktorer såväl som miljömässiga och sociala faktorer (Persson 

och Ödegaard, 2011). Ett vanligt, dock omdiskuterat, mått som används för att bestämma om 

en individ är överviktig eller fet är Body Mass Index (BMI) som räknas ut genom att dividera 

en individs kroppsvikt med längd i kvadrat (KG/m
2
). Övervikt motsvarar ett BMI-värde 

mellan 25 och 30 och ett BMI-värde som överstiger 30 anger att en person är fet. 

 

Övervikt är ett hälsotillstånd som påverkas av en individs kosthållning, vanliga kostrelaterade 

sjukdomar är cancer, kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes samt karies (Mytton m.fl., 

2012). Sockerrika livsmedel innehåller en stor mängd kalorier och få näringsämnen. En hög 

konsumtion av mat med mycket tillsatt socker leder således lätt till övervikt vilken i sin tur 

ökar risken för diabetes typ-2, hjärt- och kärlssjukdomar samt cancer (Livsmedelsverket, 

2016). En hög konsumtion av köttvaror har även det en negativ relation till hälsan och ökar 

risken för tjock- och ändtarmscancer såväl som hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 

2016). Till skillnad från de ovan nämnda livsmedlen associeras frukt, bär och grönsaker med 

en god hälsa och en minskad risk för stroke, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar (Briggs m.fl, 

2013). Dessa tre livsmedelsgrupper ligger till fokus för den empiriska modellen i denna 

studie. Utöver dessa konsumeras fler livsmedelsgrupper så som fett, fisk och 

fullkornsprodukter. Fett har både en positiv och negativ effekt på hälsan, mättat fett påverkar 

hälsan negativt medan omättat fett har en positiv hälsoeffekt. Andra livsmedel som har en 

positiv hälsoeffekt är fisk och skaldjur, samt fullkorn (Livsmedelsverket, 2016). Detta 

studeras dock inte närmare i denna studie med anledning av otillgänglig data.  
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Fetma och övervikt kan medföra en rad välfärdssjukdomar, bland annat diabetes typ-2, 

kardiovaskulära sjukdomar, artros samt vissa cancersjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar, 

främst stroke och hjärtattack, låg bakom flest dödsfall i världen år 2012 (World health 

organization, 2015).  Kostnaderna för sjukdomar till följd av fetma och övervikt är stora för 

samhället. År 2003 stod övervikt- och fetmarelaterade sjukdomar för 2 procent av de totala 

vårdkostnaderna i Sverige och de direkta och indirekta kostnaderna uppgick tillsammans i 20 

miljarder kronor i 2011 års penningvärde (Persson och Ödegaard, 2011).  

 

För att stoppa utvecklingen av en växande andel i befolkningen med fetma söker 

beslutsfattare världen över metoder som kan förbättra den nationella kosten. I flera länder förs 

diskussioner som rör finanspolitiska åtgärder riktade mot livsmedel och huruvida de kan styra 

matkonsumtionen i önskvärd riktning (Cornelsen m.fl., 2015; Nnoaham m.fl., 2009). I 

Ungern, Frankrike, Norge, Finland och i vissa delstater i USA beskattas idag mat som är 

direkta hälsorisker såsom läskedrycker och godis. I Danmark infördes en skatt på mättat fett 

år 2011 som senare drogs tillbaka. Preliminära beräkningar visar att den danska skatten 

minskade efterfrågan på mättat fett upp emot 10 - 20 procent (Cornelsen m.fl., 2015, Jensen 

och Smed, 2012/14). I Sverige har frågan om skatt på ohälsosamma livsmedel diskuterats 

under en längre tid, men så sent som i mars 2016 meddelade folkhälsoministern att regeringen 

inte hade för avsikt att följa Storbritannien som tidigare under året beslutat om att införa en 

sockerskatt på läskedrycker. Istället meddelar folkhälsoministern att regeringen vill ta ett 

helhetsgrepp på problematiken och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram 

underlag till vilka insatser som krävs för att minska den ohälsa som är relaterad till övervikt 

och fysisk aktivitet (Regeringen, 2016). Läkarförbundet (2014) menar att skatter bör användas 

mer aktivt för att stimulera hälsosamma kostvanor men de poängterar samtidigt att det måste 

ställas höga krav på utvärderingar av vilka effekter och konsekvenser skatterna medför.  

 

I en metaanalys sammanfattar Cornelsen m.fl. (2015) att en skattepolitik som är riktad mot 

sockerrika livsmedel kan minska konsumtionen av dessa varor och det leder även till att 

individer tenderar att konsumera mer hälsosamma livsmedel som frukt och grönsaker. 

Propper (2004) menar att en skatt på ohälsosam mat kan leda till viktnedgång och dessutom 

kan en sådan reform vara bra för barn och ungdomar som annars kan ha svårt att ta rationella 
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beslut som gynnar individernas hälsa. Enligt World health organization (2015) är skatter på 

läskedrycker och subventioner på frukt och grönsaker de mest effektiva styrmedlen ur ett 

hälsoperspektiv. Ekonomiska styrmedel som är riktade mot livsmedel kan även ha negativa 

följder och kan dessutom, om de utformas felaktigt, försämra hälsan för människor. En risk är 

att skatten är regressiv vilket betyder att låginkomsttagare drabbas hårdare och tvingas lägga 

en större andel av sin inkomst på mat (Nnoaham m.fl., 2009; Propper, 2005; Schroeter m.fl., 

2008).  

 

Enligt den bakgrund som har presenterats ovan är det tydligt att fetma och övervikt är ett 

växande folkhälsoproblem i Sverige och en möjlig utväg är att införa skatter och/eller 

subventioner på särskilda livsmedel för att styra konsumtionen åt rätt riktning. Statlig 

intervention på marknaden kan motiveras om marknaden misslyckas med att förse 

konsumenter med en optimal nivå av varor och tjänster utifrån såväl individens som 

samhällets bästa. Samma argument har använts för att rationalisera beskattning av alkohol och 

tobak. Marknadsmisslyckanden som är relaterade till kost och hälsa är dels att kunskapen om 

relationen mellan kosthållning och sjukdomar är bristande, dels att individer har högre 

preferenser för kortsiktig tillfredställelse jämfört med långsiktig hälsa och välmående, 

problem med självkontroll samt att kostnaderna som uppstår i samband med konsumtion av 

ohälsosam mat inte når de verkliga kostnaderna för samhället däribland höga vårdkostnader. 

Indirekta kostnader som kan uppstå är bland annat lägre produktivitet (Mytton m.fl., 2012, 

Cash, Lacanilao, 2007, Griffith m.fl., 2016). Syftet med studien är att studera ifall 

ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionsval för att rikta konsumtionen mot en mer 

hälsosam kosthållning samt att minska konsumtionen av livsmedel som medför hälsorisker. 

Studiens frågeställning är således: 

  

Kan ekonomiska styrmedel främja hälsomedvetna val av livsmedel? 

 

Frågeställningen och syftet besvaras genom att estimera efterfrågan på sex livsmedelsgrupper 

med efterfrågemodellen Almost ideal demand system (AIDS), utvecklad av Deaton och 

Muellbauer (1980a). Parametrarna som estimeras i efterfrågesystemet används för att beräkna 
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elasticiteter, vilka sedan utnyttjas för att analysera hur konsumtionen ändras till följd av att 

fyra scenarier implementeras, där varje scenario representerar olika ekonomiska styrmedel. 

För att analysera vilken effekt dessa fyra scenarier har på hälsan beräknas hypotetiska 

viktförändringar hos en genomsnittlig person. AIDS-modellen estimeras med aggregerad 

tidsseriedata på livsmedelskonsumtion samt de sex varugruppernas relativa livsmedelspriser. 

Den data som ligger till grund för den ekonometriska modellen är offentlig och publiceras av 

Jordbruksverket respektive Statistiska centralbyrån och tidsperioden avser åren 1980 - 2013. 

Eftersom modellen baseras på aggregerad data kan inga slutsatser dras på individnivå utan de 

skattningar och beräkningar som utförs tolkas som att det är en genomsnittlig svensk 

konsument.   

 

Det finns flera sätt att analysera vilken effekt införandet av ekonomiska styrmedel har på 

hälsan. Nordström och Thunström (2009) fokuserar på hur konsumtionen av olika 

näringsämnen förändras och Nnoaham m.fl. (2009) analyserar hur hälsan påverkas genom att 

studera om antalet dödsfall till följd av fetmarelaterade sjukdomar förändras.  Smith m.fl. 

(2010) och Schroeter m.fl. (2008) studerar sambandet mellan kroppsvikt och livsmedelspriser. 

I denna studie används kroppsvikt som indikator på hur hälsan förändras efter scenarierna 

som representerar olika ekonomiska reformer.  

 

Studien är organiserad enligt följande: avsnitt 2 presenterar tidigare studier, avsnitt 3 följer 

med en introduktion av viktiga antaganden för modellen samt härledning av AIDS-modellen. 

Data som ligger till grund för den ekonometriska modellen beskrivs i avsnitt 4 och därefter 

presenteras metodvalet och fyra skatte- och subventionsscenarier i avsnitt 5. Avsnitt 6 redogör 

för resultaten liksom diskuterar dem och slutligen, i avsnitt 7, sammanfattas studien och dess 

resultat.   
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2 Tidigare studier 

För att studera ekonomiska styrmedel som är riktade mot matkonsumtion och huruvida dessa 

kan påverka folkhälsan måste efterfrågan på livsmedel studeras. Efterfrågan på mat (eller 

andra varor) kan studeras med hjälp av flera metoder. Den första ekonometriska modellen 

som estimerade ett efterfrågesystem härlett ur nyttoteori och efterfrågeteori var Stones analys 

vars artikel publicerades 1952. Innan dess studerades efterfrågan i ekonometriska modeller 

som inte var härledda ur nyttoteori. Sedan dess har flertalet modeller utvecklats däribland 

Rotterdam-modellen och Almost ideal demand system (AIDS). Den sist nämnda modellen är 

fördelaktig framför de andra modellerna för att den ger en godtycklig första ordnings 

approximation till vilket efterfrågesystem som helst, AIDS-modellen uppfyller axiomet om 

val (axiom of choice), modellen aggregerar perfekt över konsumenter, den är enkel att 

estimera och kan estimeras med en linjär funktion, slutligen kan modellen användas för att 

testa restriktionerna homogenitet och symmetri (Deaton och Muellbauer, 1980a, 1980b).  

 

När Deaton och Muellbauer (1980a, 1980b) utvecklade AIDS-modellen estimerade de 

efterfrågan på åtta varugrupper med brittisk tidsseriedata. Modellen har sedan dess använts 

flitigt och utvecklats till olika varianter. Blanciforti och Green (1983) utvecklade en AIDS-

modell som tar hänsyn till konsumenters beteende som kallas den dynamiska AIDS-modellen 

till skillnad från Deaton och Muellbauers (1980a) modell som nu kallas den statiska AIDS-

modellen. AIDS-modellen och den ekonometriska metoden diskuteras ingående i avsnitt 3 

och 5. Blanciforti och Green (1983) estimerar två olika efterfrågesystem varav ett är baserat 

på amerikansk data över livsmedelsgrupper. De fyra livsmedelsgruppernas 

inkomstelasticiteter är positiva och egenpriselasticiteterna är negativa, vilket är enligt 

förväntningarna. I den dynamiska modellen är frukt och grönsaker samt flingor och 

bageriprodukter normala varor medan gruppen övriga livsmedel samt kött är lyxvaror.   

 

Studier som estimerar AIDS-modellen på svensk data är bland annat Edgerton (1997) samt 

Lööv och Widell (2009). Edgerton (1997) studerar efterfrågan på livsmedel och estimerar en 

dynamisk LA/AIDS-modell på aggregerad konsumtionsdata under tidsperioden 1963-1990. 

När efterfrågesystemet estimeras med metoden som kallas ”seemingly unrelated regression” 
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(SUR)
1
 kan varugrupperna kött och alkohol klassificeras som lyxvaror. Potatis och socker har 

negativa inkomstelasticiteter och betecknas därför som inferiora varor och resterande åtta 

varugrupper är normala varor. Alla varugrupper förutom mejerivaror, potatis och socker har 

negativa egenpriselasticiteter.    

 

Lööv och Widell (2009) studerar hur pris - och inkomstförändringar har påverkat svenska 

konsumenter under perioden 1960 – 2006. Perioden är uppdelad i två delar, 1960-1979 samt 

1980-2006. Den ekonometriska modellramen är den statiska liksom den dynamiska 

LA/AIDS-modellen och med de estimerade parametrarna beräknas elasticiteter för sju olika 

varugrupper som inkluderas i studien. Under perioden 1980-2006 var konsumenternas 

efterfråga mest priskänslig för varugruppen kött, dessförinnan under perioden 1960-1979 var 

grönsaker den varugruppen med högst priskänslighet. Varugrupperna kött, bröd, mejerivaror, 

frukt, fisk och potatis har alla blivit mer priskänsliga under den senare perioden jämfört med 

den tidigare. Under tidsperioden 1980-2006 klassificeras bröd och spannmålsprodukter, kött 

samt fisk som lyxvaror. Mejerivaror, frukt och bär samt grönsaker betecknas som normala 

varor och potatis är en inferior vara, vilket stämmer överens med Edgertons (1997) resultat.  

 

När ekonomiska styrmedel som skatter och subventioner studeras med syftet att styra 

konsumtionen i önskvärd riktning utnyttjas ofta AIDS-modellen för att estimera efterfrågan på 

varorna. Säll och Gren (2015) utvärderar om en pigouviansk skatt på det svenska 

konsumentpriset på kött och mejeriprodukter kan leda till lägre utsläpp av växthusgaser från 

boskapssektorn. Resultatet visar att om alla de inkluderade livsmedlen skulle beskattas enligt 

hur mycket växthusgaser de släpper ut skulle det leda till att utsläppen från boskapssektorn 

minskar med 12,1 procent. En annan studie som delvis är inriktad på miljö är Briggs m.fl. 

(2013) som studerar hälsoeffekterna av en skatt som egentligen är utformad för att minska 

växthusutsläppen. Två scenarier analyseras där det ena resulterar i ett lägre kaloriintag och 

färre dödsfall som beror på fetma och kardiovaskulära sjukdomar medan det andra scenariot 

leder till högre kaloriintag och ett ökat antal dödsfall per år. Under det första scenariot 

minskar utsläppen mer i jämförelse med det andra och statens intäkter ökar. Studien visar att 

hälsomål och klimatmål inte alltid kan lösas med samma metoder.  

                                                           
1
 Vilket är metoden som används i denna studie. 
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Skatter och subventioner på livsmedel med syftet att förbättra hälsan har introducerats i ett 

antal länder och det är många studier som fokuserar på sambandet mellan matens pris och 

hälsa (Cornelsen m.fl., 2015). Nordström och Thunström (2009) analyserar effekten av olika 

skatter på fiberrika livsmedel. Utgångspunkten är att intaget av fiberrika spannmålsprodukter 

ska nå Livsmedelsverkets rekommendationer som delvis är att 50 procent av det dagliga 

intaget av spannmålsprodukter ska vara fullkornsprodukter. För att nå detta mål räcker det att 

ta bort mervärdesskatten (momsen) på fullkornsbröd och fullkornsflingor. Den andra 

rekommendationen är att en genomsnittlig kvinna ska öka sitt fiberintag med 56 procent och 

en genomsnittlig man ska öka sitt fiberintag med 38 procent. Nordström och Thunström 

(2009) använder 38 procent som miniminivå och för att nå detta mål krävs stora 

prisförändringar, 50 procents subvention på fullkornsbröd och fullkornsflingor alternativt en 

subvention med 0,046 kronor på fiber per kilo spannmålsprodukt. Dessa två alternativ är 

kostsamma och leder dessutom till högre konsumtion av andra ohälsosamma näringsämnen.  

 

Nnoaham m.fl. (2009) analyserar vilka potentiella kost-och hälsoeffekter en förändrad 

mervärdesskatt kan ha i England. Syftet är att reformerna ska nå de nationella folkhälsomålen 

samt att utreda om skatterna är regressiva. Fyra scenarier med olika skatte- och 

subventionsreformer studeras och resultaten är spridda. När mättat fett beskattas dör fler 

människor i stroke och cancer jämfört med ingen skatt och denna reform är också den mest 

regressiva. Flest människoliv besparas under reformen där ohälsosam mat beskattas och 

intäkterna används till att subventionera hälsosam mat. Alla fyra scenarier är regressiva men 

de kan inte konstatera om hälsoeffekten är högre bland låginkomsttagare eller bland 

höginkomsttagare. Nackdelar som återfinns i Nnoaham m.fl. (2009) är dels att studien baseras 

på tidsperioden 1988-2000 och det finns en möjlighet att en förändring har skett i inställning 

till hälsa och mat till dess att studien publiceras år 2009, dels att studien baseras på aggregerad 

data och kan således missa viktig information mellan livsmedelgrupper samt mellan 

inkomstgrupper. Den aggregerade datan som studien baseras på begränsar dessutom graden 

av specificitet gällande livsmedelsgrupperna där en del grupper inkluderar såväl nyttiga som 

mindre nyttiga livsmedel. Vidare kan ekonomiska styrmedels inverkan på konsumenters 

hälsobeteende inte enbart förklaras med observerade priser och efterfrågan utan även attityd 

och inställning bör påverka konsumenters beteende.  



8 

 

 

Enligt Schroeter m.fl. (2008) är den rådande fetmatrenden i USA och dess ekonomiska 

konsekvenser faktorer som gör det nödvändigt att införa folkhälsoreformer med syftet att 

förändra livsmedelskonsumtionen i USA. Schroeter m.fl. (2008) studerar relationen mellan 

matpriser och kroppsvikt. Studien visar att skatt på kaloririka drycker resulterar i viktnedgång 

men är extra kostsam för låginkomsttagare. Resultaten visar även att en skatt på mat som intas 

utanför hemmet, inkomstförändringar och subventioner på frukt och grönsaker kan leda till 

ökad vikt. Mat som intas utanför hemmet studeras då sådan mat vanligtvis har ett högt 

kaloriinnehåll och innehåller mindre hälsosamma näringsämnen. Anledningen till att vikten 

ökar är enligt Schroeter m.fl. (2008) att mat som intas i hemmet är substitut till mat som intas 

utanför hemmet och mat som intas i hemmet är också kaloririkt vilket betyder att mer mat 

som konsumeras i hemmet leder till en ökad vikt. Anledningen att kroppsvikten ökar när 

inkomsten ökar är att många matvaror är lyxvaror vilket betyder att konsumtionen ökar mer 

än inkomsten och en ökad konsumtion för med sig en viktökning.   

 

Kopplingen mellan en växande andel med fetma och övervikt i USA och en överkonsumtion 

av söta drycker har resulterat i att staten uppmanats till att införa en skatt på sockerrika 

drycker och i ett antal stater har läskskatt redan implementerats. Smith m.fl. (2010) studerar 

efterfrågan på drycker med AIDS-modellen för att sedan implementera en skatt på 20 procent 

på söta drycker och beräkna viktförändringen. Resultatet visar att intaget av kalorier och 

andelen med övervikt och fetma bland såväl barn som vuxna minskar när söta drycker 

beskattas.  

3 Teori 

3.1 Svag separabilitet och tvåstegs budgetering  

I denna studie analyseras konsumtionen av livsmedel, men livsmedel är endast en liten del av 

alla varor och tjänster som individer kan välja att konsumera. För att möjliggöra en analys av 

endast en del av det totala utbudet av varor och tjänster utnyttjas det faktum att konsumenters 

preferenser har en naturlig struktur som möjliggör att varor och tjänster kan delas upp i olika 

undergrupper. Fördelningen kan exempelvis vara mellan varaktiga konsumtionsvaror och 

icke-varaktiga konsumtionsvaror eller mellan livsmedel, nöje och kläder. Dessa undergrupper 
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kan sedan inkludera en eller flera varor, exempelvis kan livsmedelsgruppen inkludera kött och 

grönsaker. Det viktiga är att konsumtionen av de varor som är inkluderade i undergrupperna 

kan förklaras oberoende hur konsumtionen fördelas inom andra undergrupper. Det betyder 

exempelvis att konsumtionen av kött och grönsaker kan förklaras helt oberoende av 

konsumtionen av varor i undergruppen kläder liksom i undergruppen nöje (Deaton och 

Muellbauer, 1980b). Detta är ett viktigt antagande som kallas svag separabilitet och det 

bygger på att i förhand kunna bestämma ett område eller en struktur bland konsumenternas 

preferenser studien ska baseras på, vilket i denna studie är gruppen livsmedel (Edgerton, 

1997).  

 

Antagandet om separabilitet uppfylls således när varor kan fördelas mellan undergrupper och 

inom dessa undergrupper kan preferenser mellan varorna rangordnas oberoende 

konsumtionen och preferenserna i andra undergrupper. Svag separabilitet kan beskrivas 

tydligt i form av en nyttofunktion. Låt säga att en konsument får nytta från att konsumera sex 

varor; 𝑞1, … , 𝑞6 vilka kan fördelas mellan tre undergrupper, livsmedel 𝑙, nöje 𝑛 samt kläder 𝑘. 

Konsumenten maximerar nyttan från varje undergrupp och tillsammans utgör dessa grupper 

den totala maximala nyttan. Nyttofunktionen ges av 𝑢 = 𝑣(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) =

𝑓(𝑣𝑙(𝑞1, 𝑞2), 𝑣𝑛(𝑞3, 𝑞4), 𝑣𝑘(𝑞5, 𝑞6)) där 𝑓 är en funktion av de tre nyttofunktionerna 𝑣𝑙, 𝑣𝑛 

och 𝑣𝑘 (Deaton och Muellbauer, 1980b). 

 

Ett viktigt antagande som hänger ihop med svag separabilitet är tvåstegs budgetering. Det 

innebär att en konsument allokerar sina totala utgifter i två steg. I det första steget allokeras de 

totala utgifterna mellan flera undergrupper, exempelvis livsmedel, kläder och nöje. Notera att 

när de totala utgifterna har allokerats mellan olika undergrupper är varje grupps totala utgifter 

konstanta. I steg två allokeras varje undergrupps totala utgifter mellan varorna som finns inom 

just den undergruppen. Här är det viktigt att konsumentens preferenser mellan varorna inom 

varje enskild varugrupp är oberoende preferenserna inom de andra grupperna, i varje steg 

behövs således enbart information om just det steget. I figur 1 illustreras tvåstegs budgetering 

med ett exempel. I verkligheten kan en konsument allokera sin budget mellan flera 

undergrupper men för enkelhetens skull baseras exemplet på tre grupper (Deaton och 

Muellbauer, 1980b). 
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Figur 1, Exempel på nyttoträd (Deaton och Muellbauer, 1980b).  

 

Allokeringen av de totala utgifterna behöver inte enbart ske i två steg utan kan även ske i fler 

steg, en så kallad flerstegs budgetering som exempelvis är vanligt förekommande inom 

jordbruksekonomi (Edgerton, 1997). Exempelvis studerar Shukur, (2002) efterfrågan på 

mjölkprodukter och Säll och Gren (2015) studerar effekten av en pigouviansk skatt på kött 

och mejeriprodukter. Genom tvåstegsbudgetering eller flerstegbudgetering är det möjligt att 

beräkna pris – och inkomstelasticiteter (Edgerton, 1997). Svag separabilitet är ett vanligt 

antagande inom efterfrågeteori som möjliggör tvåstegsbudgetering och antagandet är centralt 

för AIDS-modellen, dock är det ett restriktivt antagande. Eftersom att antagandet säger att en 

prisförändring inom exempelvis livsmedelsgruppen inte påverkar preferenserna och 

fördelningen av budgeten mellan undergrupperna i det första steget verkar det rimligt att anta 

att antagandet gäller under kort sikt. Om priserna inom livsmedelsgruppen förändras bör det 

kunna leda till att konsumenterna gör en omfördelning av budgeten och konsumtionen i det 

första steget, åtminstone under lång sikt. Utöver att priserna ändras är det även rimligt att anta 

att preferenserna för varor kan ändras under lång sikt vilket bör kunna leda till omfördelning 

av budgeten. Givet att denna tolkning stämmer studeras efterfrågan i denna studie på kort sikt.   

Privat 
konsumtion 

Livsmedel 

Kött Grönsaker 

Kläder 

Innomhuskläder Utomhuskläder 

Nöje 

Bio Konserter 



11 

 

3.2 Almost ideal demand system 

Deaton och Muellbauers (1980a, 1980b) AIDS-modell har sedan den utvecklats blivit en 

välanvänd modell inom såväl akademisk forskning som inom utvärdering och granskning av 

politiska beslut och reformer (Kungl. Vetenskapsakademien, 2015). Modellen har använts för 

att estimera elasticiteter (Shukur, 2002) samt har utvecklats till olika varianter, exempelvis till 

en dynamisk variant av Blanciforti och Green (1983).  

 

Deaton och Muellbauers (1980a, 1980b) AIDS-modell är definierad utifrån mikroekonomisk 

teori och således applicerbar på individuella konsumenters beteende. Mikroekonomisk data är 

inte alltid tillgängligt och istället kan efterfrågan studeras med aggregerad data, som i denna 

studie. Det är dock inte säkert att mikroekonomisk teori och dess antagande, exempelvis 

symmetri, är direkt applicerbar på aggregerad data. De problem som kan uppstå under 

övergången från att analysera mikroekonomisk teori och enskilda konsumenters beteende till 

att analysera marknadens efterfråga med aggregerad data kallas aggregeringsproblem. Exakt 

aggregering refererar till den teori som tar fram villkor som gör det möjligt att tolka beslut 

tagna av en genomsnittlig konsument på marknaden som om att besluten är tagna av en 

enskild maximerande konsument (Deaton och Muellbauer, 1980b). AIDS-modellen baseras 

på en särskild typ av preferenser som kallas PIGLOG-preferenser
2
 och dessa kan användas för 

att uppnå exakt aggregering, det vill säga de tillåter exakt aggregering över konsumenter 

vilket betyder att marknadens efterfråga kan tolkas som ett beslut taget av en rationell 

representativ konsument (Deaton och Muellbauer, 1980a). Således går det att använda data på 

aggregerad nivå istället för data på individnivå (Edgerton m.fl., 1996).  Nedan presenteras en 

noggrann härledning av AIDS-modellen som nära följer Deaton och Muellbauers (1980a, 

1980b) härledning. När annan litteratur har bidragit med förtydligande presenteras dessa 

referenser löpande i texten. 

 

Härledningen av AIDS-modellen börjar med att definiera PIGLOG-preferenserna som 

presenteras via en kostnadsfunktion, eller utgiftsfunktion, och som definierar de lägsta 

utgifterna en konsument har för att uppnå en given nyttonivå för ett givet pris. 

Kostnadsfunktionen kan skrivas som följer 

                                                           
2
 PIGLOG är på engelska “price-independent generalized logarithmic”. 
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𝑙𝑛𝑐(𝑢, 𝑝) = (1 − 𝑢) 𝑙𝑛(𝑎(𝑝)) + 𝑢𝑙𝑛(𝑏(𝑝))   (1) 

    

där 𝑢 är nytta och 𝑝 är en prisvektor. Nyttan antas vanligtvis ligga inom intervallet 0 

(existensminimum) och 1 (rikedom). De två funktionerna 𝑎(𝑝) och 𝑏(𝑝) kan därför betraktas 

som de totala kostnaderna vid existensminimum respektive rikedom. Dessa två kan skrivas 

som två specifika funktionsformer där den naturliga logaritmen av funktionerna 𝑎(𝑝) och 

𝑏(𝑝) kan uttryckas enligt 

  

𝑙𝑛𝑎(𝑝) =  𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑖 +  
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑙𝑛(𝑝𝑗)𝑗𝑖   (2) 

      

 

och 

 

𝑙𝑛(𝑏(𝑝)) = 𝑙𝑛 (𝑎(𝑝)) +  𝛽0 ∏ 𝑝𝑖
𝛽𝑖  𝑖     (3)

    

där 𝑖, 𝑗 𝜖 (1, . . . , 𝑛) representerar varor. Genom att substituera 2 och 3 in i ekvation 1 kan 

kostnadsfunktionen skrivas om och förenklas 

 

𝑙𝑛(𝑐(𝑢, 𝑝)) =  𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑖 +  
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑛(𝑝𝑖)𝑙𝑛(𝑝𝑗)𝑗𝑖 +  𝑢𝛽0 ∏ 𝑝𝑖
𝛽𝑖  𝑖  (4) 

   

 

där 𝛼𝑖, 𝛽𝑖 och 𝛾𝑖𝑗
∗  är parametrar och det är dessa som senare estimeras i den ekonometriska 

modellen. En efterfrågefunktion kan härledas direkt från kostnadsfunktionen i ekvation 4 
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genom Shepards lemma. Partialderivatan av kostnadsfunktionen med avseende på priset ger 

den Hicksianska efterfrågefunktionen, även kallat den kompenserade efterfrågefunktionen. 

Shepards lemma skrivs  𝜕𝑐(𝑢, 𝑝) 𝜕𝑝𝑖⁄ = ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) = 𝑞𝑖  , där ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) är den Hicksianska 

efterfrågefunktionen. Om båda sidor multipliceras med 
𝑝𝑖

𝑐(𝑢,𝑝)
 resulterar det i 𝑤𝑖, vilket 

representerar vara 𝑖: 𝑠 budgetandel: 

 

𝜕𝑙𝑛 (𝑐(𝑢,𝑝))

𝜕𝑙𝑛(𝑝𝑖)
=  

𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑐(𝑢,𝑝)
=  𝑤𝑖 .  

 

Följande uttryck ges när ekvation 4 deriveras med avseende på priset  

 

𝑤𝑖 =  𝛼𝑖 +  
1

2
∑ 𝛾𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑛 (𝑝𝑗)𝑗 +  
1

2
∑ 𝛾𝑗𝑖

∗ 𝑙𝑛(𝑝𝑗)𝑗 +  𝛽𝑖𝑢𝛽0 ∏ 𝑝
𝑗

𝛽𝑗
𝑖   

 

𝑤𝑖 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑛 (𝑝𝑗𝑗 ) +  𝛽𝑖𝑢𝛽0 ∏ 𝑝
𝑗

𝛽𝑗
𝑖    (5) 

      

     

där 𝛾𝑖𝑗 =
1

2
(𝛾𝑖𝑗

∗ +  𝛾𝑗𝑖
∗ )     (6) 

 

I funktion 5 är vara 𝑖: 𝑠 budgetandel en funktion av priser, 𝑝, och nytta, 𝑢. Funktionen är 

ickelinjär samt innehåller nytta och eftersom nytta inte är mätbart måste funktionen skrivas 

om (Nygård, 2013). För en konsument som nyttomaximerar är totala utgifter lika med 𝑐(𝑢, 𝑝). 

Genom att ta inversen av kostnadsfunktionen ges den indirekta nyttofunktionen vilket ger den 

maximala nyttan som en funktion av givna priser och inkomst. Den indirekta nyttofunktionen 

kan definieras som 𝜑(𝑥, 𝑝) och genom Roys identitet kan den Marshallianska 

efterfrågefunktionen erhållas från 𝜑(𝑥, 𝑝). Det går nu att skriva ekvation 4 i form av totala 

utgifter eftersom 𝑥 = 𝑐(𝑢, 𝑝) →  𝑢 = 𝜑(𝑥, 𝑝):  
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𝑙𝑛 (𝑥) =  𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑖 + 
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑙𝑛(𝑝𝑗𝑗𝑖 ) +  𝑢𝛽0 ∏ 𝑝𝑖
𝛽𝑖  𝑖   

 

Om de tre första termerna kallas för 𝑙𝑛 (𝑃) kan funktionen förenklas 

 

ln (𝑥) =  𝑙𝑛 (𝑃) +  𝑢𝛽0 ∏ 𝑝𝑖
𝛽𝑖  𝑖     (7)  

       

 

där 𝑙𝑛 (𝑃) är ett ickelinjärt prisindex. Genom att lösa ekvation 7 för 𝑙𝑛 (𝑥) − 𝑙𝑛 (𝑃) och sedan 

substituera in detta i ekvation 5 ges AIDS efterfrågefunktion 

 

𝑤𝑖 =  𝛼𝑖 +  ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑛 (𝑝𝑗)𝑗 +  𝛽𝑖𝑙𝑛 (
𝑋

𝑃
)     (8) 

 

Där 𝑤𝑖𝑡 =  (𝑝𝑖𝑞𝑖) 𝑋𝑡⁄  är en varas budgetandel och 𝑋𝑡 =  ∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1  är totala utgifter. 𝑃 

representerar ett ickelinjärt prisindex och definieras som följande 

 

ln (𝑃) =  𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑖 +  
1

2
∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗

∗ 𝑙𝑛 (𝑝𝑖)𝑙𝑛 (𝑝𝑗)𝑗𝑖    (9) 

    

 

AIDS-modellen, ekvation 8, baseras på tre viktiga antaganden; adding-up (uppsummering), 

homogenitet respektive symmetri 
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∑ 𝛼𝑖 = 1𝑛
𝑖=1    ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1  =  0 ∑ 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 = 0  (10)  

 

∑ 𝛾𝑖𝑗𝑗 = 0       (11) 

 

𝛾𝑖𝑗 =  𝛾𝑗𝑖      (12)

    

Givet att restriktion 10, 11 och 12 är uppfyllda representerar 8 ett efterfrågesystem som vid 

addition summerar till 1 (∑ 𝑤𝑖 = 1), är homogen av graden noll i priser och totala utgifter 

samt uppfyller Slutsky-symmetri. När de tre restriktionerna är uppfyllda och de relativa 

priserna och de totala utgifterna är konstanta är budgetandelarna konstanta i AIDS- 

funktionen. Restriktion 10 kallas adding-up och säger att det totala värdet av 

efterfrågefunktionerna är lika med totala utgifter
3
. I den empiriska analysen uppfylls adding-

up när datasetet konstrueras och testas därför inte när den ekonometriska modellen estimeras.  

 

Ett antagande inom efterfrågeteorin är frånvaro av ”pengaillusion”, vilket betyder att 

konsumenters konsumtionsbeteende inte förändras så länge de relativa priserna och 

köpkraften är konstant (Gravelle och Rees, 2004). ”Pengaillusion” innebär att den 

Marshallianska efterfrågefunktionen är homogen av graden noll i priser och totala utgifter 

vilket medför att om priserna på alla varor och totala utgifter ökar proportionerligt med en 

positiv skalär (𝜃 > 0) förändras inte konsumtionen
4
. Restriktion 11 uppfyller homogenitet. 

 

Nyttoteori kräver att korsprisderivatan av den Hicksianska efterfrågefunktionen är 

symmetrisk, vilket enligt Youngs teorem uppfylls om derivatan är kontinuerlig och existerar
5
. 

Restriktion 12 uppfyller kravet om symmetri, även kallat Slutsky-symmetri. Innebörden av 

                                                           
3
 ∑ 𝑝𝑖ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) =  ∑ 𝑝𝑖𝑔𝑖(𝑥, 𝑝) = 𝑋 där ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) är den Hicksianska efterfrågefunktionen och 𝑔𝑖(𝑥, 𝑝) är den Marshallianska 

efterfrågefunktionen.  
4 ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) = ℎ𝑖(𝑢, 𝜃𝑝) =  𝑔𝑖(𝜃𝑥, 𝜃𝑝) = 𝑔𝑖(𝑥, 𝑝) där ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) är den Hicksianska efterfrågefunktionen och 𝑔𝑖(𝑥, 𝑝) är den 

Marshallianska efterfrågefunktionen och 𝜃 > 0 
5 Korsprisderivatan av den Hicksianska efterfrågefunktionen är symmetrisk: 

𝜕ℎ𝑖(𝑢,𝑝)

𝜕𝑝𝑗
=  

𝜕ℎ𝑗(𝑢,𝑝)

𝜕𝑝𝑖
 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗. Detta grundar sig i 

att 
𝜕𝑐(𝑢,𝑝)

𝜕𝑝𝑖
=  ℎ𝑖(𝑢, 𝑝) och 

𝜕ℎ𝑖

𝜕𝑝𝑗
=  

𝜕2𝑐

𝜕𝑝𝑗𝜕𝑝𝑖
  och samma för 

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑝𝑖
=  

𝜕2𝑐

𝜕𝑝𝑖𝜕𝑝𝑗
.  



16 

 

symmetri är att en förändring i efterfrågan på vara i till följd av en prisökning av vara j ska 

vara lika stor som förändringen i efterfrågan på vara j till följd av en prisökning på vara i (i ≠ 

j). Symmetri garanterar att konsumenter tar konsekventa konsumtionsval (Deaton och 

Muellbauer, 1980a, 1980b). 

 

3.4 Elasticiteter  

Elasticiteter beskriver hur efterfrågan av en vara förändras när inkomsten eller priserna 

ändras. Därför används elasticiteter vanligtvis för att beskriva eller analysera hur konsumenter 

reagerar på ekonomiska styrmedel. Definitionen av elasticiteter är en procentuell förändring i 

efterfrågan på en vara till följd av en procents ökning av inkomsten eller av priset på samma 

vara eller en annan vara (Shukur, 2002). I ekvation 13 och 14 presenteras två formler som var 

och en används för att beräkna inkomstelasticitet respektive priselasticitet.  Dessa två formler 

är vanligt förekommande i litteraturen, exempelvis av Chalfant (1987), Green och Alston 

(1990) samt Säll och Gren (2015). 

 

𝐸𝑖 = 1 + (
𝛽𝑖

𝑤𝑖
)      (13) 

𝑒𝑖,𝑗 =  [
(𝛾𝑖𝑗− 𝛽𝑖∗𝑤𝑗)

𝑤𝑖
] − 𝛿𝑖𝑗      (14) 

 

Med specifikation 13 beräknas en varas inkomstelasticitet och 14 är formeln för den 

okompenserade (Marshallianska) egenpriselasticiteten liksom korspriselasticiteten. 𝛿𝑖𝑗 kallas 

Kroneckers delta och är lika med 1 om 𝑖 = 𝑗 och 0 om 𝑖 ≠ 𝑗. 𝛽𝑖 och 𝛾𝑖𝑗är parametrar som 

estimeras i AIDS-modellen, 𝑤𝑖 och 𝑤𝑗 är varugruppernas budgetandelar.  

 

Egenpriselasticiteten ger ett procentuellt värde på hur konsumtionen av en vara påverkas när 

varans pris ökar med en procent. Det är således ett mått på hur priskänslig efterfrågan är. 

Egenpriselasticiteten förväntas vara negativ då efterfrågekurvan har en negativ lutning. Om 

värdet på egenpriselasticiteten är mindre än -1 tyder det på att varan är elastisk och 
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förändringen i konsumtion är större än prisförändringen. En oelastisk vara har en 

egenpriselasticitet mellan 0 och -1, förändringen i konsumtion är då mindre än 

prisförändringen. Om egenpriselasticiteten är lika med -1 är varan enhetselastisk.  

 

Korspriselasticitet är den procentuella förändringen i en varas efterfråga till följd av en 

prisförändring på en annan vara. Varorna är substitut till varandra om korspriselasticiteten är 

positiv och komplement om korspriselasticiteten är negativ. Om värdet på 

korspriselasticiteten ligger nära 0 tyder det på att varorna är oberoende varandra (Lööv och 

Widell, 2009).     

 

En varas inkomstelasticitet bestämmer om varan ska klassificeras som en lyxvara, normal 

vara eller en inferior vara. Värdet på inkomstelasticiteten tolkas som ett mått på hur känsliga 

konsumenters efterfråga är för inkomstförändringar. En lyxvara har en inkomstelasticitet som 

är större än 1 vilket betyder att efterfrågan på varan stiger mer än inkomststökningen. Om 

inkomstelasticiteten har ett värde mellan 0 och 1 är varan en normal vara och konsumtionen 

ökar om inkomsten stiger. En inferior vara får en lägre efterfrågan om inkomsten stiger och 

har en negativ inkomstelasticitet (Lööv och Widell, 2009). Eftersom AIDS-modellen 

specificeras i form av en varas budgetandel som en funktion av alla varors priser samt totala 

utgifter på mat, se ekvation 15, är det totala matutgifter och inte inkomst som ändras i detta 

fall.  

 

4 Data 

Med AIDS-modellen studeras relationen mellan konsumtionen av varor och varornas priser 

samt totala utgifter. Till grund för den ekonometriska modellen som estimeras i denna studie 

ligger aggregerad tidsseriedata för livsmedelsförsäljning per capita, konsumtion per capita 

samt allmänt konsumentprisindex och konsumentprisindex efter livsmedelsgrupper. Den 

valda tidsperioden som studeras i denna studie är 1980-2013. Varugrupperna som studeras i 

denna studie är bröd och övriga spannmålsprodukter, kött, frukt och bär, grönsaker, sötsaker 

och glass samt mejerivaror (mjölk, ost och ägg). Valet av dessa grupper har baserats på vilken 
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statistik som är tillgänglig. En varugrupp som saknas i analysen är fisk vilket förklaras av att 

samtliga fiskvaror inte finns presenterade i statistiken under den studerade tidsperioden. Detta 

medför att ett naturligt substitut till varugruppen kött är exkluderat. I appendix A.1 finns en 

beskrivning av vilka livsmedel dessa grupper innehåller. 

 

4.1 Konsumtionsstatistik  

Jordbruksverket publicerar statistik över aggregerad konsumtion mätt i kilo eller liter per 

person av en rad livsmedel. Två typer av konsumtionsstatistik publiceras av Jordbruksverket 

och dessa är totalkonsumtion samt direktkonsumtion. I denna studie används 

direktkonsumtion som avser mäta den totala leveransen av livsmedel från producenter till 

privathushåll, storkök samt producenternas hemmaförbrukning. Direktkonsumtion presenteras 

i varornas nettovikter (exklusive embalage) (Jordbruksverket, 2015).  

 

Statistiska centralbyrån publicerar konsumentprisindex efter COICOP-grupper vilket är en 

internationell klassifikation där hushållens konsumtion grupperas efter ändamål (Statistiska 

centralbyrån, u.å.). Enligt Jordbruksverket (2015) kan konsumentprisindexet som är indelat 

efter COICOP-grupper kombineras med konsumtionsstatistiken. Viss bearbetning av 

konsumtionsstatistiken har dock krävts, dels har vissa varugrupper summerats till större 

varugrupper för att de ska vara anpassade till de livsmedel som inkluderas i COICOP-

grupperna. Vidare har mjölk och syrade produkter som ursprungligen presenterades i liter per 

person omvandlats till kilo per person för att kunna summeras med ägg, grädde och ost
6
, vilka 

är varorna som ingår i COICOP-grupperna. Även glass har omvandlats från liter till kilo per 

person för att möjliggöra en summering med de övriga varorna i gruppen sötsaker. En liter 

glass motsvarar 0,6 kilo vilket har tagits fram genom att beräkna medelvikten per liter av 

glassorterna gräddglass, sorbetglass samt pinn - och strutglass.  

 

I figur 2 presenteras varje varugrupps budgetandel, 𝑤𝑖, över tid. Frukt och bär har den lägsta 

budgetandelen under hela tidsperioden. Budgetandelen som tillhör sötsaker och glass ökade 

fram till mitten av 1990-talet för att sedan minska, och sedan 2007 är sötsaker och glass den 

                                                           
6
 1 liter mjölk och syrade produkter = 1 kilo 
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varugrupp som konsumenter spenderar näst minst pengar på. Fram till 2000 är mejerivarors 

budgetandel störst men därefter är budgetandelen tillhörande kött större.   

 

 
Figur 2. Varugruppernas budgetandelar för tidsperioden 1980-2013. Källa: egna beräkningar baserade på 

konsumentprisindex och livsmedelsförsäljning från Statistiska centralbyrån samt konsumtionsstatistik från 

Jordbruksverket.   

 

 

4.2 Konsumentprisindex och livsmedelsförsäljning per capita 

För att ta fram ett pris för varje livsmedelsgrupp används tre statistikkällor, 

livsmedelsförsäljning per capita, allmänt konsumentprisindex samt konsumentprisindex efter 

varugrupp med basår 1980 (1980 = 100). Statistiken är offentlig och publiceras av Statistiska 

centralbyrån. Den relativa prisutvecklingen har beräknats genom att dividera 

konsumentprisindex för en livsmedelsgrupp med totalt konsumentprisindex, kvoten 

multipliceras sedan med 100 för att det ska bli ett index
7
(Lööv och Widell, 2009). I appendix 

A.3 presenteras en bild av varugruppernas relativa prisutveckling.  

 

Det relativa kilopriset för varje varugrupp tas fram genom att utnyttja det relativa 

konsumentprisindexet, konsumtionsstatistiken samt livsmedelsförsäljning per capita, där den 

                                                           
7
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sista variabeln presenteras i löpande priser per capita inom handeln. För att beräkna varornas 

relativa kilopris divideras varugrupp i:s totala livsmedelsförsäljning med antal kilo som varan 

konsumerats under ett givet år. Detta ger ett kilopris för varje varugrupp
8
. Det relativa 

kilopriset prisjusteras med konsumentprisindexet vilket ger ett kilopris för varje varugrupp 

under hela tidsperioden (Statistiska centralbyrån, u.å.). I figur 3 presenteras det relativa 

kilopriset över tid. Under hela tidsperioden har kött det högsta kilopriset med en stigande 

trend fram till slutet av 1980-talet för att sedan sjunka kraftigt under 1990-talets första hälft. 

Samma trend går att urskilja för de övriga varugrupperna men vid lägre priser är förändringen 

inte lika markant. Sötsaker och glass har det näst högsta kilopriset följt efter bröd och 

spannmålsprodukter. I appendix A.4 finns en tabell med beskrivande statistik för 

varugruppernas priser, kvantitet samt budgetandelar.  

 

 

  

 
Figur 3. Det relativa kilopriset för tidsperioden 1980-2013. Källa: egna beräkningar baserat på konsumentprisindex 

från Statistiska centralbyrån och livsmedelsförsäljning. 

 

 

                                                           
8
 

𝐿𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑖

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑖
= 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑖 

0

10

20

30

40

50

60

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

P
ri

s 

År 

Frukt och bär

Bröd och
spannmålsprodukter

Kött

Grönsaker

Mejerivaror

Sötsaker och glass



21 

 

Ett problem med statistiken är att konsumtionsstatistiken och livsmedelsförsäljningen inte 

motsvarar varandra helt och hållet. Konsumtionsstatistiken avser mäta den totala leveransen 

av livsmedel från producenter till både privathushåll, storkök samt även producenternas 

hemmaförbrukning. Livsmedelsförsäljningen per capita presenteras endast inom handeln och 

således presenteras inte försäljningen till storkök eller producenternas hemmaförbrukning. 

Statistiska centralbyrån lämnar inte ut varugruppernas priser som de använder för att beräkna 

konsumentprisindexet och Jordbruksverket kan inte lämna information kring hur stor andel av 

konsumtionsstatistiken som levereras till privathushåll, storkök respektive producenternas 

hemmaförbrukning. Om fördelningen mellan leveransen till privathushåll, storkök och 

producenternas hemmaförbrukning är samma för alla varugrupper är det inget problem då det 

i sådana fall är lika för alla varugrupper, men eftersom den informationen inte finns att tillgå 

anses detta vara ett potentiellt problem. 

 

5 Metod 

I avsnitt 3.2 härleds AIDS-modellen och den slutgiltiga efterfrågefunktionen introduceras i 

ekvation 8, de tillhörande antagandena adding-up, homogenitet och symmetri presenteras i 

ekvation 10 – 12. När AIDS-modellen härleds har tidsindex uteslutits för att förenkla 

notationen men i ekvation 15 presenteras AIDS-modellen i sin helhet och det är denna 

ekvation som ligger till grund för skattningarna av efterfrågan på livsmedel. Den beroende 

variabeln är varugrupp 𝑖:s budgetandel (𝑖 = 1, … ,6 varugrupper) som är en funktion av alla 

varugruppers priser samt totala utgifter  

 

𝑤𝑖𝑡 =  𝛼𝑖
∗ +  ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑛 (𝑝𝑗𝑡)𝑗 + 𝛽𝑖 𝑙𝑛 (

𝑋𝑡

𝑃𝑡
∗) +  휀𝑖𝑡    (15) 

    

Varugrupp 𝑖:s budgetandel beräknas enligt 𝑤𝑖𝑡 =  (𝑝𝑖𝑞𝑖) 𝑋𝑡⁄ . Där 𝑋𝑡 =  ∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1  är totala 

matutgifter. Priset på varugrupp 𝑗 (𝑗 = 1, … ,6 varugrupper) representeras av 𝑝𝑗𝑡 och 𝛼𝑖
∗, 𝛾𝑖𝑗 

och 𝛽𝑖 är de parametrar som estimeras i den ekonometriska modellen. Indexet 𝑡 står för år och 

휀𝑖𝑡 är feltermen som antas vara okorrelerad mellan observationerna men korrelerad mellan 
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ekvationerna (Greene, 2012).  Interceptet 𝛼𝑖
∗ skiljer sig från interceptet i AIDS-modellen som 

presenteras i ekvation 8, vilket beror på att i ekvation 15 har prisindexet 𝑃 från ekvation 9 

ersatts av 𝑃𝑡
∗ vilket är Stones prisindex (Edgerton m.fl., 1996). Stones prisindex kan användas 

istället för det ickelinjära prisindexet i ekvation 9 om priserna är kollinjära (Deaton och 

Muellbauer, 1980a). Det är när Stones prisindex används som AIDS-modellen blir linjär och 

kallas då istället för LA/AIDS
9
 och har tillämpats i stor utstreckning i litteraturen (Edgerton 

m.fl., 1996). Följande ekvation är Stones prisindex  

 

𝑙𝑛 (𝑃∗) =  ∑ 𝑤𝑖𝑡 𝑙𝑛(𝑃𝑖𝑡)𝑖      (16)

       

Graden av kollinjäritet mellan priserna undersöks genom att estimera sex 

regressionsekvationer med priset 𝑝𝑗 som beroende variabel och alla andra priser som 

oberoende variabler. Om den justerade förklaringsgraden är nära 1 (100 %) är 

multikollinjäritet närvarande mellan priserna och Stones prisindex är en lämplig 

approximation av prisindexet i ekvation 9 (Nygård, 2013).  

 

Budgetandelarna i efterfrågesystemet summeras till 1 vilket innebär att kovariansmatrisen är 

singulär. Detta i sin tur medför att det inte går att estimera alla sex ekvationer (sex 

varugrupper) samtidigt, eftersom modellen i sådana fall skulle karakteriseras av perfekt 

multikollinjäritet. Istället estimeras fem ekvationer i taget och genom att utnyttja antagandet 

adding-up kan koefficienterna från den sista ekvationen erhållas (Smith m.fl., 2010). 

Efterfrågesystemet estimeras med metoden ”iterative seemingly unrelated regressions” 

(ISUR) där parameterestimaten konvergerar mot ”maximum likelihood”-resultat. När 

efterfrågesystemet estimeras med ISUR blir koefficienterna unika och oberoende vilken 

ekvation som utesluts viket betyder att de estimerade koefficienterna blir likadana oavsett 

vilken av de sex ekvationerna i efterfrågesystemet som exkluderas. Om ekvationssystemet 

estimeras med vanlig ”seemingly unrelated regression” (SURE) resulterar det i att 

koefficienterna ger olika resultat beroende på vilken av de sex ekvationerna som utesluts, 

detta uppstår när restriktioner mellan ekvationerna är påtvingade, symmetri är en sådan 

                                                           
9
 där LA står för ”linear approximative”. 
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restriktion (Edgerton m.fl., 1996; Shukur, 2002). Andra metoder som kan utnyttjas för att 

estimera AIDS-modellen är bland annat minstakvadratmetoden, ”maximum likelihood” (LM) 

eller en modell med instrumentvariabler (Edgerton, 1997; Edgerton m.fl., 1996). Ett krav som 

måste vara uppfyllt när ISUR,- eller SURE-metoden tillämpas är att antalet oberoende 

variabler i varje efterfrågeekvation är färre än antalet observationer (Greene, 2012).  

 

AIDS-modellen som presenteras i ekvation 15 är statisk till skillnad från Blanciforti och 

Greens (1983) dynamiska specifikation. I den dynamiska specifikationen inkluderas variabler 

som ska fånga upp konsumtionsbeteende och Blanciforti och Green (1983) utökar AIDS-

modellen med konsumerad kvantitet i föregående period men det går även att inkludera 

tidsförskjutna budgetandelar i högerled (Shukur, 2002). I den statiska LA/AIDS-modellen 

antas konsumenter reagera direkt på förändringar i priser och totala utgifter. Den dynamiska 

strukturen av AIDS-modellen kan ta hänsyn till att invanda konsumtionsmönster inte ändras 

direkt när priset ändras. Dynamiken fångar dessutom att en hög konsumtion av en vara 

tidigare innebär, allt annat lika, att konsumtionen av varan är hög även idag (Edgerton m.fl., 

1996). Eftersom konsumtionen i den dynamiska varianten av LA/AIDS-modellen inte 

anpassar sig direkt efter nya förändringar antas den beskriva efterfrågan på kort sikt och den 

statiska LA/AIDS-modellen beskriver således efterfrågan på lång sikt (Lööv och Widell, 

2009).  

 

5.1 Fyra scenarier som representerar ekonomiska styrmedel  

Efter att LA/AIDS-modellen estimerats och dess parametrar använts till att beräkna 

elasticiteter analyseras olika ekonomiska styrmedel som representeras i fyra scenarier. AIDS-

modellen är emellertid baserad på konsumenters rationella beslut men eftersom ohälsosamma 

livsmedelsval kan orsaka negativa externaliteter, exempelvis sjukdomar, som skattebetalarna 

blir ålagda att betala för kan statlig intervention rättfärdigas. Syftet med den statliga 

inblandningen är att rätta till de marknadsmisslyckanden som uppstår bland annat via 

vårdskostnader samt att konsumenters val av ohälsosamma livsmedel kan grunda sig i 

otillräcklig information gällande matens innehåll och dess hälsoeffekter (Nordström och 

Thunström, 2011, 2009). En skatt på ohälsosam eller en subvention på hälsosam mat skulle 
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dessutom kunna öka incitamentet bland restauranger och livsmedelsproducenter att ta fram 

och erbjuda mer hälsosam mat (Schroeter m.fl., 2008).  

 

Majoriteten av studier där relationen mellan skatter på mat och hälsa analyseras baseras på 

modellering av ett antal scenarier (Briggs m.fl., 2013), däribland Nordström och Thunström 

(2009), Nnoaham m.fl. (2009) samt Schroeter m.fl. (2008). I denna studie modelleras fyra 

olika scenarier vilka presenteras nedan. De fyra scenariernas effekt på konsumerad kvantitet 

av varugrupp 𝑖 beräknas enligt följande formel 

 

∆𝑄𝑖

𝑄𝑖
=  ∑

∆𝑃𝑗

𝑃𝑗
𝑒𝑖,𝑗

𝑛
𝑗        (17) 

 

där ∆𝑄𝑖 𝑄𝑖⁄  är procentuell förändring av konsumtionen på vara 𝑖 efter varje enskilt scenario. 

∆𝑃𝑗 𝑃𝑗⁄  är den procentuella förändringen i det genomsnittliga priset på vara 𝑗 för tidsperioden 

1980-2013 och 𝑒𝑖,𝑗 är egenpris och/eller korspriselasticiteten (Säll och Gren, 2015). Notera att 

totala matutgifter inte ändras trots att priset på vissa varugrupper ändras. Det beror på 

antagandena om svag separabilitet och tvåsteg budgetering som diskuteras i avsnitt 3.1. Ett 

potentiellt problem med beräkningarna av scenarierna är att förändring i pris ger ett nytt värde 

på elasticiteten men i formel 17 används priselasticiteterna under de gamla priserna. Att anta 

att elasticiteten är densamma under de nya priserna kan vara ett stort antagande, särskilt om 

prisförändringen som skatten eller subventionen leder till är stor. Det potentiella problemet 

bör dock vara mindre om prisförändringen är lägre (Cornelsen m.fl., 2015).   

 

Scenario (1) Skatt på sötsaker och glass: 7 kronor per kilo med syftet att minska 

konsumtionen av sockerrika livsmedel. 

Denna skatt har som syfte att minska konsumtionen av sötsaker och glass då en hög 

konsumtion av dessa livsmedel medför hälsorisker. I denna varugrupp ingår bland annat 

godis, choklad, socker, sirap samt olika typer av glass (se appendix A1 för detaljerad 

beskrivning). För att en skatt på livsmedel ska ha en signifikant effekt på folkhälsan bör den 
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vara på minst 20 procent av priset (Mytton m.fl., 2012). En skatt på 7 kronor per kilo 

motsvarar en prisökning på 21,2 procent
10

. 

 

Scenario (2) intäktsneutral reform: 7 kronor skatt per kilo på sötsaker och glass samt en 

subvention på 5,13 kronor per kilo på frukt och bär med syftet att minska 

konsumtionen av sötsaker och glass samt därtill rikta konsumtionen mot frukt och bär 

som är mer hälsosamt. 

Detta ska efterlikna en intäktsneutral policy där intäkterna från skatten på sötsaker och glass 

används för att finansiera en subvention på frukt och bär. Ökad konsumtion av frukt minskar 

risken för stroke, cancersjukdomar samt kranskärlssjukdom (Briggs m.fl., 2013). Nnoaham 

m.fl. (2009) utformar ett intäktsneutralt scenario som ger goda hälsoeffekter i form av färre 

dödsfall kopplade till kostrelaterade sjukdomar.  Skatten på sötsaker och glass är densamma 

som under scenario (1), det vill säga 7 kronor per kilo. Reformen beräknas vara intäktsneutral 

under den ursprungliga konsumtionen och nivån på subventionen beräknas genom att utgå 

från skatten på sötsaker och glass. Konsumerad kvantitet av sötsaker och glass är lägre än 

konsumerad kvantitet av frukt och bär vilket innebär att subventionen per kilo frukt och bär 

måste vara lägre än skatten, detta för att reformen ska vara intäktsneutral under den 

ursprungliga konsumtionen. Detta beräknas genom att dividera konsumerad kvantitet av 

sötsaker och glass med konsumerad kvantitet av frukt och bär. Kvoten multipliceras med 7 

vilket motsvarar skatten som implementeras på sötsaker och glass. Produkten anger den 

summa som frukt och bär kan subventioneras med för att statens intäkter (skatten) och utgifter 

(subventionen) ska summera till noll. Den slutgiltiga subventionen blir då 5,13 kronor per kilo 

frukt och bär. 

 

Scenario (3) Köttskatt: 52 procent skatt med syftet att nå Livsmedelsverkets 

rekommendationer.  

År 2013 konsumerade en genomsnittlig svensk 1 388,5 gram kött per vecka, vilket är mer än 

det dubbla av Livsmedelsverkets rekommendationer som anger att intaget av kött och 

                                                           
10

 I Norge beskattas godis med 6,94 norska kronor per kilo.  Efter avrundning till närmaste heltal motsvarar den norska 

skatten 7 svenska kronor. 
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charkuterivaror bör vara maximalt 500 gram per vecka. En låg konsumtion av köttvaror 

minskar risken för tjock- och ändtarmscancer liksom hjärt- och kärlsjukdomar. Minskad 

konsumtion av kött skulle även bidra till positiva miljöeffekter (Livsmedelsverket, 2016). 

Syftet med detta scenario är att utgå från Livsmedelsverkets rekommendationer för att se hur 

hög skatten måste vara för att nå rekommendationerna. Om skatten på kött är 52 procent 

resulterar det i att konsumtionen minskar till 500 gram i veckan
11

. Att utgå från ett särskilt 

konsumtionsmål för att bestämma en skattesats har även Nordström och Thunström (2009) 

samt Nnoaham m.fl. (2009) gjort. Då köttskatten är väldigt hög bör resultatet av scenario (3) 

tolkas med försiktighet eftersom elasticiteten förmodligen är annorlunda under det nya priset.  

Trots detta har jag valt att utforma köttskatten och scenario (3) utifrån Livsmedelsverkets 

rekommendationer då köttkonsumtionen är väldigt hög och såväl folkhälsan som miljön 

skulle dra nytta av en lägre konsumtion.  

 

Scenario (4) Subvention på frukt och bär samt grönsaker: exkludera mervärdesskatten 

på frukt och bär samt grönsaker med syftet att öka konsumtionen av dessa 

varugrupper.   

Medan ett högt intag av kött associeras med dålig hälsa förknippas ett högt intag av frukt och 

grönsaker med bra hälsa. En subvention på frukt och bär samt grönsaker med syftet att öka 

konsumtionen av varorna kan minska risken för stroke, cancersjukdomar samt 

kranskärlssjukdomar (Briggs m.fl. 2013). Mervärdesskatten, även kallat momsen, på 

livsmedel ligger på 12 procent av producentpriset vilket motsvararar 10,71 procent av 

konsumentpriset (Skatteverket, 2016). I scenario (4) exkluderas mervärdesskatten från frukt 

och bär samt grönsaker vilket betyder att subventionen blir 10,71 procent av det ursprungliga 

genomsnittspriset för frukt och bär respektive grönsaker. Även Nordström och Thunström 

(2009) utgår från den befintliga mervärdesskatten när de modellerar skatter och subventioner 

som syftar till att nå Livsmedelsverkets rekommendationer gällande konsumtionen av 

fullkornsprodukter.       

                                                           
11 Den genomsnittliga köttkonsumtionen måste minska med 64 %. Skatten beräknas fram med hjälp av ekvation 17. −0,64 = 

∆𝑃𝑘 𝑃𝑘⁄ *𝑒𝑘,𝑘 → −0,64 𝑒𝑘,𝑘 = 0,52⁄ . 
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6 Resultat och diskussion 

Sex livsmedelsgrupper analyseras i denna studie med LA/AIDS-modellen och sex 

efterfrågefunktioner har estimerats i STATA med ISUR-kommandot. Alla 

efterfrågefunktioner estimeras med samma variabler i högerled, det vill säga varje varugrupps 

pris samt de totala matutgifterna. Det som skiljer ekvationerna åt är beroendevariabeln som är 

varugrupp 𝑖: 𝑠 budgetandel. I detta avsnitt kommer koefficientresultaten från AIDS-modellen 

presenteras och kommenteras. Därefter presenteras pris- och inkomstelasticiteterna och dessa 

jämförs med två tidigare studier som estimerat efterfrågan och elasticiteter på svensk data. 

Simuleringen av de fyra scenarierna presenteras och slutligen analyseras scenarierna och dess 

potentiella hälsoeffekter. Allra först presenteras dock testresultaten som gjorts på LA/AIDS-

modellen. 

 

Waldtester utförs för att ta reda på om ekvationerna uppfyller restriktionerna homogenitet och 

symmetri. För att undersöka om homogenitet är uppfyllt testas nollhypotesen som säger att 

priskoefficienterna i varje enskild ekvation summerar till noll (∑ 𝛾𝑖𝑗𝑗 = 0). Nollhypotesen kan 

förkastas för tre av sex ekvationer på en femprocentig signifikansnivå. Det innebär med andra 

ord att homogenitet inte är uppfyllt för hälften av ekvationerna, restriktionen var inte heller 

uppfylld för Deaton och Muellbauer (1980a). Symmetri är ett test där två koefficienter från 

två olika ekvationer testas mot varandra. Nollhypotesen för symmetri säger att 𝛾𝑖𝑗 =  𝛾𝑗𝑖 och 

för att alla koefficienter ska ställas mot varandra en gång bli det sammanlag femton 

symmetrirestriktioner som testas. Av totalt femton tester går det inte att förkasta 

nollhypotesen på varken en fem- eller tioprocentig signifikansnivå för sju av dessa. Det 

betyder att i sju av femton fall är koefficienterna lika med varandra men i åtta av femton fall 

är koefficienterna inte lika med varandra. I resultatet som presenteras nedan har homogenitet 

och symmetri påtvingats för att restriktionerna ska uppfyllas.  

 

Feltermerna antas vara korrelerade mellan ekvationerna när SUR- och ISUR-metoden 

tillämpas (Greene, 2012). Ett Breusch-pagan test utförs för att testa nollhypotesen som säger 

att feltermerna är oberoende varandra mellan ekvationerna. Testet är signifikant vilket tyder 
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på att feltermerna är korrelerade mellan ekvationerna. Det innebär att det är fördelaktigt att 

estimera ekvationssystemet med SUR- och ISUR-metoden istället för att estimera varje 

ekvation var för sig med minstakvadratmetoden.  

 

Eftersom den ekonometriska modellen estimeras med tidsseriedata är det stor risk att seriell 

korrelation förekommer. Det går inte att utföra ett Durbin Watson-test eller Breusch-Godfrey-

test efter kommandot som utför ISUR- eller SUR-regressioner i STATA. För att få en hint om 

seriell korrelation råder estimeras de sex regressionerna dels med minstakvadratmetoden för 

att sedan kunna utföra ett Durbin Watson-test samt dels genom att beräkna teststatistikan på 

egen hand efter att regressionerna estimerats med ISUR-kommandot. Durbin Watson-testet 

som utförs efter minstakvadratmetoden visar på ett icke övertygande test för alla ekvationer. 

När teststatistikan beräknas på egen hand visar fyra ekvationer upp tendenser på att seriell 

korrelation råder och för de resterande två är testet inte övertygande. Således finns det inget 

tydligt bevis på att seriell korrelation råder.   

 

Tabell 1 presenterar resultaten från den statiska LA/AIDS-modellen där restriktionerna 

homogenitet och symmetri är inkluderade. Standardfel presenteras inom parenteserna och 

antal stjärnor anger koefficienternas signifikansnivå. Den sista kolumnen i tabell 1 listar varje 

ekvations förklaringsgrad. Första kolumnen med rubriken 𝛼𝑖 listar de estimerade intercepten 

för varje efterfrågefunktion. Tecknen på parametrarna 𝛽𝑖 i kolumn 2 bestämmer huruvida en 

varugrupp är en lyxvara eller en normal vara. Ett 𝛽𝑖 < 0 associeras med normala varor då 

budgetandelen, 𝑤𝑖, minskar när utgifterna, 𝑋, ökar. Om 𝑤𝑖 istället ökar med 𝑋 är varan en 

lyxvara och 𝛽𝑖 > 0 (Deaton och Muellbauer, 1980b). Inkomstelasticitet och varugruppernas 

klassificeringar diskuteras mer utförligt i avsnitt 6.1.  

 

De estimerade parametrarna 𝛾𝑖𝑗 fångar hur budgetandelarna påverkas av prisförändringar. Det 

går dock inte att bestämma huruvida två varugrupper är substitut eller komplement till 

varandra enbart genom att titta på koefficienternas tecken. För att kunna dra en slutsats kring 

två varugruppers förhållande till varandra måste korspriselasticiteten beräknas för att ta 



29 

 

hänsyn till både priseffekten och inkomsteffekten. Detsamma gäller för varugruppernas 

egenpriselasticitet. Priselasticiteterna diskuteras vidare i avsnitt 6.1.  

 

Tabell 1 

Varugrupp i  𝜶𝒊 𝜷𝒊 𝜸𝒊𝒔ö𝒕𝒔𝒂𝒌𝒆𝒓 𝜸𝒊𝒌ö𝒕𝒕 𝜸𝒊𝒈𝒓ö𝒏𝒔𝒂𝒌𝒆𝒓 𝜸𝒊𝒎𝒆𝒋𝒆𝒓𝒊 𝜸𝒊𝒃𝒓ö𝒅 𝜸𝒊𝒇𝒓𝒖𝒌𝒕 𝑹𝟐 

Sötsaker & 

glass 

1,223*** 

(2881) 

−0,147*** 

(035) 

0,045*** 

(0,0203) 

0,035*** 

(0,0129) 

−0,017** 

(0,0098) 

−0,162*** 

(0, 0233) 

0,095*** 

(0, 0198) 

0,005 

(0, 0091) 

0,6069 

Kött −0,585*** 

(0,2545) 

0,103*** 

(0,0313) 

0,035*** 

(0,0129) 

−0,027** 

(0,0147) 

−0,000 

(0,0086) 

0,099*** 

(0,0184) 

−0,086*** 

(0,0195) 

−0,021*** 

(0,0068) 

0,4657 

Grönsaker 0,073 

(0,1688) 

0,013 

(0,0207) 

−0,017** 

(0,0098) 

−0,000 

(0,0086) 

0,1*** 

(0,0088) 

−0,012 

(0,0125) 

−0,045*** 

(0,0129) 

−0,025*** 

(0,0061) 

0,6175 

Mejerivaror 1,308*** 

(0,3848) 

−0,134*** 

(0,0471) 

−0,162*** 

(0,0233) 

0,099*** 

(0,0184) 

−0,012 

(0,0125) 

0,008 

(0,0373) 

0,066*** 

(0,0274) 

0,001 

(0,0131) 

0,5849 

Bröd & 

spannmåls- 

produkter 

−0,795*** 

(0,3058) 

0,122*** 

(0,0374) 

0,095*** 

(0,0198) 

−0,086*** 

(0,0195) 

−0,045*** 

(0,0129) 

0,066*** 

(0,0274) 

0,005 

(0,0344) 

−0,035*** 

(0,0113) 

0,7644 

Frukt & bär −0,224* 

(0,1463) 

0,043*** 

(0,0179) 

0,005 

(0,0091) 

−0,021*** 

(0,0069) 

−0,025*** 

(0,0061) 

0,001 

(0,0131) 

−0,035*** 

(0,0113) 

0,076*** 

(0,0069) 

0,858 

Estimerade parametrar från den statiska LA/AIDS-modellen med restriktioner. * 15%, ** 10%, *** 5%. Fyra av namnen i 

första raden har förkortats: sötsaker = sötsaker och glass, mejeri = mejerivaror, bröd = bröd och spannmålsprodukter, 

frukt = frukt och bär.  

 

6.1 Efterfrågans känslighet på pris- och inkomstförändringar   

Tabell 2 presenterar egenpriselasticiteter, korspriselasticiteter och inkomstelasticiteter som 

beräknats med parametrarna från den statiska LA/AIDS-modellen. Standardfel står inom 

parenteserna och antal stjärnor anger koefficienternas signifikansnivå. Elasticiteterna i tabell 2 

är beräknade med medelvärden av varje varas budgetandel, 𝑤𝑖 (Edgerton, 1997). Formeln för 

att beräkna inkomstelasticiteterna introduceras i ekvation 13 och priselasticiteterna i ekvation 

14. Notera även att elasticiteterna är beräknade med avseende på de totala utgifterna på mat 

och inte totala utgifter på alla varor och tjänster (Blanciforti och Green, 1983).  

 

I kolumn 2 – 6 listas priselasticiteterna. Egenpriselasticiteterna står i diagonalen och är 

markerade med fetstil. Alla egenpriselasticiteter är som väntat negativa vilket betyder att en 

procentuell ökning i pris på en vara leder till en lägre efterfråga och konsumtion. Värdena på 
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egenpriselasticiteterna sträcker sig från -0,222 till -1,231. Kött samt bröd och 

spannmålsprodukter har egenpriselasticiteter som är mindre än -1 vilket tyder på att 

efterfrågan på de två varugrupperna är elastiska och mer priskänsliga än resterande 

varugrupper. Med andra ord betyder detta att en skatt på dessa två varugrupper skulle ha en 

större inverkan på konsumtionen av varorna givet att allt annat är lika. Frukt och bär är den 

varugrupp som är minst priskänslig följt av grönsaker vilket innebär att efterfrågan på dessa 

varor inte påverkas lika mycket av en prisförändring som varorna med högre priskänslighet. 

Resultatet visar på att sötsaker och glass har en egenpriselasticitet på -0,557 procent vilket 

innebär att ifall priset på varugruppen ökar med 1 procent resulterar det i 0,557 procents lägre 

konsumtion. Mejerivaror är mest priskänslig bland de oelastiska varugrupperna med en 

egenpriselasticitet på -0,827.  

 

Dyrare varor som har en större budgetandel tenderar till att vara mer priskänsliga menar Lööv 

och Widell (2009). Ett tydligt samband kan urskiljas när varugruppernas egenpriselasticiteter 

och budgetandelar som presenteras i tabell 2 jämförs. Varugrupperna med de lägsta 

budgetandelarna är frukt och bär, grönsaker samt sötsaker och glass och dessa tre är även de 

varugrupperna med minst känslig efterfråga. Varugrupperna som har känsligast efterfråga är 

mejerivaror, bröd och spannmålsprodukter samt kött och dessa tre har även de största 

budgetandelarna.  Dessutom kan efterfrågan vara mindre känslig om utomstående faktorer 

påverkar konsumtionen vilket exempelvis kan handla om ett ökat hälsotänk (Lööv och Widell, 

2009). Det kan vara en anledning till att frukt och bär samt grönsaker har lägst priskänslighet.   
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Tabell 2 

Varugrupp 

i  

Sötsaker & 

Glass 

Kött Grönsaker Mejeri- 

Varor 

Bröd & 

spannmåls-

produkter 

Frukt och 

bär 

Inkomst-    

elasticitet 

Sötsaker & 

glass 

– 0,557***  

(0,1233) 

0,435***  

(0,1119) 

0,022 

(0,0732) 

– 0,868*** 

(0,1576) 

0,821*** 

(0,1485) 

0,12** 

(0,0684) 

0,027 

(0,2318) 

Kött 0,093* 

(0,0575) 

– 1,231*** 

(0,0876) 

–0,07* 

(0,0459) 

0,371*** 

(0,0871) 

– 0,508***  

(0,0998) 

– 0,147*** 

(0,0382) 

1,492*** 

(0,1498) 

Grönsaker –0,137***  

(0,064) 

–0,02 

(0,0777) 

– 0,311*** 

(0,0625) 

–0,105 

(0,0867) 

–0,336*** 

(0,099) 

– 0,183***  

(0,049) 

1,092*** 

(0,1457) 

Mejerivaror – 0,667***  

(0,1027) 

0,599*** 

(0,1128) 

0,032 

(0,0671) 

– 0,827*** 

(0,1750) 

0,432*** 

(0,1415) 

0,061 

(0,0677) 

0,371** 

(0,2214) 

Bröd & 

spannmåls-

produkter 

0,399*** 

(0,0945) 

– 0,579***  

(0,1185) 

– 0,324*** 

(0,0676) 

0,208*  

(0,1427) 

– 1,096***  

(0,189) 

– 0,24*** 

(0,0643) 

1,633*** 

(0,194) 

Frukt & 

bär 

– 0,02  

(0,091) 

–0,325*** 

(0,0961) 

– 0,334***  

(0,0706) 

–0,093  

(0,1392) 

– 0,469***  

(0,1327) 

– 0,221*** 

(0,0817) 

1,462*** 

(0,1931) 

Elasticiteter beräknade från den statiska LA/AIDS-modellen med restriktioner. Egenpriselasticiteter och 

korspriselasticitet i kolumn 2-6. Egenpriselasticiteter i diagonalen, markerade med fetstil. Inkomselasticiteter i sista 

kolumnen. * 15%, ** 10%, *** 5%. 

 

Korspriselasticiteten mellan två varugrupper bestämmer om de är substitut eller komplement 

till varandra. I tabell 2 presenteras korspriselasticiteterna mellan de sex varugrupperna. Av 

totalt 30 korspriselasticiteter är sex inte signifikanta på varken fem, tio, eller femton procents 

signifikansnivå och dessa kommer därför inte tolkas. Tabellen läses vertikalt vilket betyder att 

när priset på exempelvis kött ökar med 1 procent leder det till att konsumtionen av sötsaker 

och glass ökar med 0,435 procent.  

 

Priset på sötsaker och glass har en svag effekt på konsumtionen av kött men däremot har 

priset på kött ett relativt starkt samband med konsumtionen av sötsaker och glass.  

Varugrupperna är substitut till varandra vilket betyder att när priset på den ena varugruppen 

ökar leder det till en ökad konsumtion av den andra varan och vice versa. Mejerivaror och 

sötsaket och glass är enligt tabell 2 komplement till varandra. Priset på mejerivaror och 

konsumtionen av sötsaker och glass har det starkaste sambandet. Konsumtionen av sötsaker 

och glass minskar med 0,868 procent när priset på mejerivaror ökar med 1 procent. Möjligtvis 

kan relationen mellan dessa två varugrupper förklaras med att glass och grädde kan 
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komplettera varandra, men å andra sidan skulle just de två livsmedlen även kunna vara 

substitut till varandra vilket gör det svårt att avgöra om resultatet är rimligt. Bröd och 

spannmålsprodukter och sötsaker och glass är substitut till varandra, vilket anses rimligt då 

bröd och spannmålsgruppen inkluderar såväl fikabröd som saltade snacks. Relationen mellan 

priset på frukt och bär samt sötsaker och glass har en positiv effekt, det vill säga att varorna är 

substitut till varandra, vilket anses sannolikt då dessa livsmedel ofta konsumeras utöver de tre 

stora måltiderna om dagen och kan således antas fungera som substitut. Ett ökat pris på 

sötsaker och glass har en negativ effekt på konsumtionen av grönsaker. Det är komplicerat att 

motivera relationen mellan de olika varugrupperna och just sötsaker och glass eftersom att 

sötsaker och glass vanligtvis konsumeras utöver de stora måltiderna. Det kan anses rimligt att 

anta att sötsaker och glass är substitut till frukt och bär samt bröd och spannmålsprodukter 

vilket stämmer överens med resultaten i tabell 2. Ett möjligt resonemang är vidare att sötsaker 

och glass är komplement till grönsaker, kött och mejerivaror om man tänker sig att sötsaker 

och glass är ett komplement till de stora måltiderna. Enligt resonemanget skulle således 

konsumtionen av sötsaker och glass minska ifall priset på grönsaker, mejerivaror och kött 

stiger. Detta stämmer enbart överens med resultatet mellan priset på mejerivaror och 

konsumtionen av sötsaker och glass. Korspriselasticiteten mellan grönsaker samt sötsaker och 

glass är icke signifikant och sötsaker och glass är substitut till kött. Relationen mellan de två 

senare varugrupperna kan således anses icke rimligt utifrån de ovan förda resonemanget. 

   

Sambandet mellan konsumtionen av kött och priset på bröd och spannmålsprodukter samt 

frukt och bär är negativt vilket innebär att kött är en komplementvara till bröd och 

spannmålsprodukter samt frukt och bär. Det omvända gäller även där relationen mellan priset 

på kött och de andra två varugrupperna är negativ. Kött är även komplement till grönsaker 

men resultatet i tabell 2 visar på en svag relation vilket innebär att konsumtionen av köttvaror 

kan anses oberoende av priset på grönsaker. Frukt och bär samt grönsaker är 

komplementvaror till alla andra varor vilket tyder på att när priset på de andra varorna ökar 

minskar konsumtionen av dessa två varugrupper.  

 

Gällande korspriselasticiteterna är det generellt svårt att i förväg förutspå relationen mellan 

varugrupperna och således att avgöra huruvida resultaten är rimliga. Det beror på att 
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varugrupperna är så pass stora och inkluderar en stor mängd varor. Samma problematik har 

Lööv och Widell (2009). I stora drag inkluderar varugrupperna livsmedel som är substitut till 

varandra, däribland exempelvis pasta och ris inom bröd och spannmålsgruppen samt kött och 

kyckling inom köttgruppen. Det går möjligtvis att argumentera för att i princip alla 

varugrupper är komplement till varandra då en vanlig kosthållning innehåller delar från alla 

dessa varugrupper, vilket kan göra det i förhållandevist svårt att finna substitutvaror. 

Resultatet visar på detta där majoriteten av korspriselasticiteterna visar på negativa samband. 

Några av de resultat som presenteras i tabell 2 som bör diskuteras och som kan dra ner 

resultatens trovärdighet är bland annat att grönsaker samt frukt och bär är komplement till 

varandra men bör kunna fungera som substitut då exempelvis Livsmedelsverket (2016) 

rekommenderar att en individ bör äta 500 gram frukt och grönt per dag för att få i sig viktiga 

näringsämnen som dessa livsmedel innehåller. Därutöver kan exempelvis relationen mellan 

bröd och spannmålsprodukter samt mejerivaror antas vara komplement till varandra istället 

för substitut som resultatet i denna studie visar. För Lööv och Widell (2009) är dessa två 

varugrupper komplement. Dock går det att argumentera för att varugrupperna faktiskt kan 

vara troliga substitut till varandra då dessa typer av livsmedel vanligtvis konsumeras i stor 

utsträckning till frukost vilket är ett av dagens tre stora mål. Ifall priset på mejerivaror stiger 

kan det leda till att en konsument väljer att exempelvis äta bröd och gröt till frukost istället för 

exempelvis yoghurt och ägg. Alla varugrupper i denna studie förutom sötsaker och glass är 

inkluderade i Lööv och Widells (2009) studie som estimerar efterfrågan på sju varugrupper 

och som är baserade på data från samma statistikkälla. Detta innebär att total 20 

korspriselasticiteter i denna studie kan jämföras med Lööv och Widells (2009) resultat. Av 

dessa 20 stämmer 13 resultat överens med varandra, det vill säga varugrupperna är antingen 

komplement eller substitut till varandra i både studierna.  

 

Den sista kolumnen i tabell 2 listar varugruppernas inkomstelasticiteter. Kött, grönsaker, bröd 

och spannmålsprodukter samt frukt och bär har alla signifikanta inkomstelasticiteter och 

klassificeras som lyxvaror. Efterfrågan på dessa varugrupper har således en större procentuell 

förändring jämfört med den procentuella förändringen i utgifter vilket betyder att 

varugruppernas budgetandelar blir större när utgifterna ökar. Mejerivaror samt sötsaker och 

glass klassificeras som normala varor, dock är inkomstelasticiteten för sötsaker och glass inte 

signifikant skild från noll. Således är efterfrågan på mejerivaror mindre känslig för 

förändringar i matutgifter jämfört med de övriga varugrupperna. Den varugrupp som är mest 
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känslig för utgiftsförändringar är bröd och spannmålsprodukter eftersom varugruppens 

inkomstelasticitet är högst.  

 

Resultaten i tabell 2 kan jämföras med Lööv och Widell (2009) som estimerar elasticiteter för 

sju livsmedelsgrupper i Sverige. Alla egenpriselasticiteter som presenteras i denna studie (i 

tabell 2) förutom frukt och bär samt grönsaker är mer priskänsliga än elasticiteterna som 

presenteras av Lööv och Widell (2009). Värdena på egenpriselasticiteterna tillhörande 

sötsaker och glass, kött, mejerivaror liksom bröd och spannmålsprodukter är således högre i 

denna studie. Varugrupperna bröd och spannmålsprodukter samt kött klassificeras som 

lyxvaror såväl i denna studie som för Lööv och Widell (2009), dock är båda varugrupperna 

mer känsliga för förändringar i matutgifter i denna studie. Bröd och spannmålsprodukter har 

högst inkomstelasticitet i båda studierna. Mejerivaror är normala varor i båda studierna men 

även här är inkomstelasticiteten något högre i denna studie. Till skillnad från resultatet som 

presenteras i tabell 2 klassificeras frukt och bär samt grönsaker som normala varor för Lööv 

och Widell (2009). Dock är inkomstelasticiteten för grönsaker 0,988 för Lööv och Widell 

(2009)  och 1,092 i denna studie, skillnaden är således liten.  

 

En skillnad mellan denna studie och Lööv och Widells (2009) rapport är att de estimerar 

efterfrågesystemet med både den statiska och den dynamiska AIDS-modellen och i resultatet 

presenteras estimaten som är bäst lämpade utifrån de tester som genomförs vilket kan vara en 

förklaring till skillnaderna. Dessutom kan livsmedelskrisen som orsakade stigande matpriser 

under åren 2007 och 2008 påverka konsumtionen och således resultaten (Lööv och Widell, 

2009). Lööv och Widell (2009) har delat upp sin tidsperiod i två delar och dessa analyseras 

var för sig. Tidsperioderna är 1960-1979 samt 1980-2006, således slutar deras senare 

tidsperiod precis innan livsmedelskrisen. Denna studie har sju extra år jämfört med deras 

senare tidsperiod vilket betyder att sju fler observationer kan förklara sambandet mellan pris 

och konsumtion. I figur 3 samt i appendix A.3 går det att se hur priserna stiger år 2007 efter 

att ha legat mer konstant sedan mitten av 1990-talet. Utveckligen är tydlig i appendix A.3 där 

den relativa prisutvecklingen visas över tid. Bortsett från sötsaker och glass är alla 

varugruppers relativa konsumentprisindex under den totala prisutvecklingen sedan 1994. År 

2007 sker en snabb ökning i den relativa prisutvecklingen fram till 2009. Detta bör rimligtvis 
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påverka resultatet eftersom konsumtionen delvis påverkas av varugruppernas priser under 

dessa år.   

 

Edgerton (1997) estimerar en dynamisk AIDS-modell med aggregerad data från tidsperioden 

1963-1990. Även här är kött, mejerivaror samt bröd och spannmålsprodukter mer priskänsliga 

än egenpriselasticiteterna som presenteras i tabell 2. Värt att notera är att Edgertons (1997) 

egenpriselasticitet för kött är -0,11 vilket skiljer sig från egenpriselasticiteten tillhörande kött i 

denna studie som är -1,231. Därutöver har mejerivaror en positiv egenpriselasticitet vilket inte 

stämmer överens med resultatet i tabell 2. Frukt och bär samt grönsaker är mindre 

priskänsliga i denna studie jämfört med Edgertons (1997) grupp frukt/grönsaker. Varugruppen 

konfektyr, som i denna studie kallas sötsaker och glass, har en egenpriselasticitet på -0,47 

vilket är nära -0,557 som rapporteras i tabell 2. Dock består en del av konfektyrgruppen i 

Edgertons (1997) studie av saltade snacks och i denna studie innehåller varugruppen även 

glass. Inkomstelasticiteterna som rapporteras av Edgerton (1997) är lägre för alla varugrupper 

bortsett från mejerivaror som har inkomstelasticitetet på 0,38 vilket kan jämföras med det 

nära estimatet på 0,371 som presenteras i tabell 2. 

 

6.2 Simulering av skatte- och subventionsreformer  

I detta avsnitt presenteras vilken effekt de olika scenarierna har på konsumtionen av 

varugrupperna, vilket har beräknats med ekvation 17. Notera att uträkningarna har gjorts på 

egen hand med priselasticiteterna och resultatet i detta avsnitt kan därför inte säkerställas med 

statistisk signifikans. Konsumtionsförändringarna kan tolkas som en simulering av 

verkligheten. Kolumn 2, tabell 3 presenterar vilken effekt scenario (1) har på konsumtionen 

av de sex varugrupperna. I scenario (1) beskattas sötsaker och glass med 7 kronor per kilo 

vilket resulterar i att konsumtionen av sötsaker och glass minskar med 11,81 procent. Den 

största konsumtionsförändringen sker bland mejerivaror som minskar med 14,14 procent. 

Konsumtionen av bröd och spannmålsprodukter ökar med 8,46 procent under scenario (1). 

Varugruppen bröd och spannmålsprodukter innehåller bland annat fikabröd och saltade 

snacks vilket kan vara en möjlig förklaring till substitutionen som uppstår mellan 

varugrupperna.   
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I scenario (2) beskattas sötsaker och glass med 7 kronor per kilo och intäkterna från skatten 

används för att subventionera frukt och bär med 5,13 kronor per kilo. 

Konsumtionsförändringen bland sötsaker och glass är större jämfört med scenario (1) och 

konsumtionen av frukt och bär ökar, vilket är fördelaktigt ur en hälsosynpunkt. Dock ökar 

konsumtionen av bröd och spannmålsprodukter med hela 16,62 procent enligt beräkningarna 

vilket kan vara såväl positivt som negativt ur en hälsosynpunkt eftersom varugruppen består 

av både nyttiga och mindre nyttiga livsmedel.  

 

Livsmedelsverket (2016) rekommenderar att intaget av kött bör vara som högst 500 gram per 

vecka ur ett hälsoperspektiv. Syftet med scenario (3) är därför att minska köttkonsumtionen 

till den rekommenderade nivån vilken kräver en skatt på 52 procent. Under scenario (3) ökar 

konsumtionen av mejerivaror samt sötsaker och glass vilket beror på att det är en positiv 

korspriselasticitet mellan de två varugrupperna och kött, således är kött substitut till dessa två 

grupper. Konsumtionen av bröd och spannmålsprodukter, frukt och bär samt grönsaker 

minskar under scenario (3), dock är förändringen i grönsakskonsumtion väldigt liten i relation 

till de andra varugruppernas konsumtionsförändringar. Observera dock att köttskatten saknar 

tillförlitlighet på grund av den höga skatten.  

 

Ett högt intag av frukt och grönsaker är bra för hälsan och kan minska risken för sjukdomar, 

bland annat cancer och stroke (Briggs m.fl. 2013). I scenario (4) har frukt och bär samt 

grönsaker subventionerats genom att mervärdesskatten exkluderats från priset. Resultatet av 

beräkningarna som presenteras i den sista kolumnen i tabell 3 visar att konsumtionen av 

grönsaker ökar med 5,29 procent och konsumtionen av frukt och bär ökar med 5,94 procent. 

När frukt och bär samt grönsaker subventioneras minskar även konsumtionen av sötsaker och 

glass samt mejerivaror. Köttkonsumtionen samt konsumtionen av bröd och 

spannmålsprodukter ökar. 

 

 



37 

 

Tabell 3 

Förändring i konsumtion, 

∆𝑸𝒊 𝑸𝒊⁄  

Scenario (1) 

 

Scenario (2) Scenario (3) Scenario (4) 

Sötsaker & 

Glass 

– 11,81 % −15,89 % 22,62 % −1,52 % 

Kött 1,97 % 6,97 % −64 % 2,32 % 

Grönsaker – 2,9 % 3,32 % −1,04 % 5,29 % 

Mejerivaror – 14,14 % −16,20 % 31,15 % −0,99 % 

Bröd & spann- 

målsprodukter 

8,46 % 16,62 % −30,11 % 6,04 % 

Frukt & bär −0,42 % 7,09 % −16,9 % 5,94 % 

Konsumtionsförändringar till följd av de 4 scenarierna där scenario (1) är en skatt på sötsaker med 7 kr/kg, scenario 

(2) är den intäktsneutrala reformen med en skatt på sötsaker med 7 kr/kg och en subvention på frukt och bär med 5,13 

kr/kg, scenario (3) är en skatt på kött med 52 % och scenario (4) är en subvention på frukt och bär samt grönsaker där 

mervärdesskatten tagits bort från konsumentpriset. 

 

 

6.3 Förändras kroppsvikten till följd av skatte- och subventionsscenarierna? 

Studien syftar till att analysera ifall ekonomiska styrmedel kan påverka folkhälsan och ett 

mått på hälsa är övervikt. I detta avsnitt analyseras ifall de fyra scenarierna har någon effekt 

på en genomsnittlig persons kroppsvikt. Viktförändringarna beräknas delvis med förändringen 

i konsumtion av varje varugrupp som presenteras i tabell 3 samt med genomsnittligt intag av 

kalorier (kilokalorier, kcal) från varje varugrupp. Statistiken för det dagliga kaloriintaget från 

de enskilda varugrupperna är publicerad av Jordbruksverket och avser energiintaget under år 

2013. I tabell A.2 i appendix listas kaloriintaget per grupp, dag och person.  Kaloriintaget 

presenteras i olika varugrupper som i stora drag överensstämmer med de varugrupper som 

studeras i denna studie. 

 

Viktförändringen räknas ut i tre steg. Det dagliga intaget av kalorier från en varugrupp 

multipliceras med den procentuella förändringen i konsumerad kvantitet till följd av ett av 

scenarierna vilket ger den dagliga förändringen i kaloriintag, se steg 1). Den dagliga 

förändringen i kaloriintag multipliceras sedan med 365 för att få en årlig förändring i 

kaloriintag. Den årliga kaloriförändringen divideras med 7709 vilket motsvarar antalet 
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kalorier en individ måste ha i underskott alternativt överskott för att förändra sin vikt med ett 

kilo
12

. Detta ger viktförändring per år för en genomsnittlig person (Smith m.fl., 2010). 

Observera att dessa beräkningar endast ger hypotetiska viktförändringar för en genomsnittlig 

person och tar därför inte hänsyn till enskilda individers ursprungliga vikt och konsumtion 

eller till genetiska, miljömässiga eller sociala faktorer. Därutöver utförs beräkningarna under 

antagandet att allt annat är lika, det sker således ingen förändring i andra vanor som också kan 

leda till viktförändringar (Smith m.fl., 2010). Steg 1) till 3) i ekvation 18-20 beskriver 

processen som tar fram viktförändringen. 

 

1)      ∆𝑄𝑖 𝑄𝑖⁄ ∗ 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔⁄ =  ∆𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔   (18) 

2)      ∆𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 ∗ 365 =  ∆𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 å𝑟   (19) 

3)      
∆𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

7709
= 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 å𝑟   (20) 

 

Den årliga viktförändringen till följd av de fyra scenarierna presenteras i tabell 4. Kolumn 2-5 

listar hur mycket konsumtionsförändringen motsvaras i viktförändring. Exempelvis motsvarar 

förändringen i konsumtionen av kött en viktökning på 1,37 kilo per person under scenario (2). 

Den sista raden visar den totala viktförändringen som var och ett av scenarierna resulterar i.   

 

Under alla scenarier sker den största viktförändringen till följd av konsumtionsförändringar av 

bröd och spannmålsprodukter. Det beror till stor del på att det dagliga kaloriintaget från 

konsumtionen av bröd och spannmålsprodukter är dubbelt så hög som det näst högsta 

kaloriintaget. Viktförändringen som följer efter konsumtionsförändringarna av sötsaker och 

glass är negativa i alla scenarier bortsett från scenario (3). Den största viktförändringen 

uppstår under scenario (3) där kött beskattas, här är viktnedgången nästan 16 kilo per år. 

Återigen bör resultatet tolkas med försiktighet på grund av den höga köttskatten. Förutom 

scenario (3) är det endast scenario (1) där sötsaker och glass beskattas som leder till en total 

viktminskning. När intäkterna från skatten på sötsaker och glass används för att subventionera 

frukt och bär, samt när frukt och bär tillsammans med grönsaker subventioneras ökar en 

                                                           
12 1 ”pound” kroppsvikt motsvarar 3500 kcal (Smith m.fl., 2010) och ett ”pound” är efter avrundning 454 gram.  
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genomsnittlig person i vikt. Schroeter m.fl. (2008) finner samma resultat där subvention på 

frukt och grönsaker leder till en viktökning.  

 

Tabell 4 

Viktförändring  Scenario (1) Scenario (2) Scenario (3) Scenario (4) 

Sötsaker & glass −2,42 −3,25 4,63 −0,31 

Kött 0,387 1,37 −12,58 0,26 

Grönsaker −0,39 0,44 −0,14 0,71 

Mejerivaror −2,98 −3,41 6,56 −0,21 

Bröd & spannmålsprodukter 3,43 6,98 −12,65 2,54 

Frukt & bär −0,042 0,7 −1,66 0,58 

Total viktförändring, kg/år −2,015 2,83 −15,84 3,57 

Viktförändring till följd av de fyra scenarierna där scenario (1) är en skatt på sötsaker med 7 kr/kg, scenario (2) 

är den intäktsneutrala reformen med en skatt på sötsaker med 7 kr/kg och en subvention på frukt och bär med 

5,13 kr/kg, scenario (3) är en skatt på kött med 52 % och scenario (4) är en subvention på frukt och bär samt 

grönsaker där momsen tagits bort från konsumentpriset.  

 

Köttskatten som simuleras i scenario (3) är väldigt hög och självklart påverkar det den stora 

viktnedgången som reformen åstadkommer. Syftet med scenario (3) är att påvisa den stora 

förändringen som krävs för att nå den rekommenderade nivån av köttkonsumtion. Som 

tidigare påpekats är det egentligen inte lämpligt att implementera en skatt på 52 procent men 

då kött kan ha en negativ påverkan på hälsan och konsumtionen är långt över de 

rekommenderade nivåerna implementeras skatten ändå.  Vidare leder köttkonsumtion till 

utsläpp av växthusgaser och det skulle vara fördelaktigt om samma skattereform kunde ge 

såväl hälsofrämjande effekter som lägre utsläpp av växthusgaser. Briggs m.fl. (2013) finner 

resultat där en skatt på livsmedel som släpper ut mer växthusgaser än medelnivån av vad 

livsmedel släpper ut ger positiva hälsoeffekter samt lägre utsläpp. Liknande slutsats kan inte 

konstateras i denna studie men när Säll och Gren (2015) utvärderar effekterna av skatter på 

kött och mejeriprodukter i Sverige resulterar det i att utsläppen från boskapssektorn minskar 

med 12,1 procent, skatterna som de implementerar är lägre än skatten i scenario (3).  
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När skatte- och/eller subventionsreformer ska utformas är det viktigt att uppmärksamma 

substitutionseffekten mellan olika livsmedel eftersom ett högre pris på ett ohälsosamt 

livsmedel kan leda till högre konsumtion av ett annat ohälsosamt livsmedel vilket uppstår om 

varorna är substitut till varandra (Briggs m.fl., 2013). Den sista raden i tabell 4 som listar den 

totala viktförändringen efter varje scenario kan ge en hint ifall substitutionseffekten mellan 

varugrupper påverkar den totala hälsoeffekten. Exempelvis leder scenario (2) till en total 

viktökning på 2,83 kilo per år för en genomsnittlig person. Viktminskningen som uppkommer 

av konsumtionsförändringar av sötsaker och glass liksom mejerivaror ställs mot en viktökning 

till följd av konsumtionsförändringar av bröd och spannmålsprodukter samt till viss del av 

kött, grönsaker samt frukt och bär. Viktminskningen som följer av att konsumtionen av 

sötsaker och glass blir lägre är en tydlig hälsofrämjande effekt. Mer problematiskt är det att 

dra en slutsats kring konsumtionen och viktökningen tillhörande bröd och 

spannmålsprodukter eftersom gruppen innehåller såväl nyttiga som onyttiga livsmedel. 

Viktökningen som följer av att konsumtionen av grönsaker samt frukt och bär ökar är även 

den tvetydig då varugruppen frukt och bär till viss del innehåller sylt och marmelad som kan 

innehålla mycket socker. Därutöver leder en ökad konsumtion till ökad vikt men resultatet 

kan inte visa på om den ökade konsumtionen resulterar i ökat intag av viktiga näringsämnen 

som finns i frukt, bär samt grönsaker. Analysen skulle således ge tydligare svar på hur hälsan 

påverkas om förändringen i intag av näringsämnen skulle inkluderas. Nordström och 

Thunström (2009) samt Briggs m.fl. (2013) undersöker vilken inverkan deras reformer har på 

intaget av olika näringsämnen såväl som förändringen i kilokaloriintag. Detta ger tydligare 

svar på hur folkhälsan påverkas av ekonomiska styrmedel.  

 

För att utreda vilka hälsoeffekter scenario (1) - (4) bidrar till används beräkningarna av 

viktförändringarna. Övervikt och fetma är riskfaktorer för en del sjukdomar, däribland 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa cancersjukdomar. Detta leder till höga kostnader 

för samhället och är rent hypotetiskt kostnader som samhället skulle kunna vara utan till stor 

del (Persson och Ödegaard, 2011). Det är emellertid inte bara viktförändringar som leder till 

ohälsa och det finns andra mått som kan utnyttjas för att klargöra vilka hälsofrämjande 

effekter ekonomiska styrmedel kan ha. Exempelvis uppskattar Nnoaham m.fl. (2009) och 

Briggs m.fl. (2013) förändringen i antalet dödsfall som grundar sig i fetmarelaterade 

sjukdomar. Som diskuterats ovan är förändringen i intag av näringsämnen ett annat alternativ 

för att mäta vilka hälsoeffekter ekonomiska styrmedel kan åstadkomma. Ytterligare ett 
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område som skulle vara bra att utreda är om de ekonomiska styrmedlen kan minska andelen 

som drabbas av livsstilsbetingade sjukdomar däribland diabetes typ-2, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt vissa cancersjukdomar.   

 

Utöver analysen kring de potentiella hälsoeffekterna som de ekonomiska reformerna kan 

bidra till är det viktigt att kontrollera ifall en viss grupp i samhället tenderar att gynnas mer av 

en reform jämfört med en annan grupp. Det är dessutom viktigt att utreda om en skatt är 

regressiv (Nordström och Thunström, 2011). Dessa ämnen analyseras inte i denna studie men 

är viktiga att poängtera.   

 

Den data som används i studien har en del brister, delvis problematiken som tas upp i avsnitt 

4.2 där den löpande försäljningsstatistiken som finns att hämta enbart representerar 

försäljningen inom handeln vilket inte överensstämmer med konsumtionsstatistiken. Därtill 

blir analysen svårtolkad när varugrupperna är stora och innehåller många olika livsmedel som 

kan vara såväl nyttiga som onyttiga. Samma problematik har exempelvis Nnoaham m.fl. 

(2009). Ytterligare en bristfällig punkt är att det inte finns offentlig statistik för varugruppen 

sötade drycker däribland läsk och juice. Många av de sockerskatter som redan idag är 

implementerade i andra länder är inriktade på söta drycker då dessa drycker innehåller stora 

mängder kalorier (Smith m.fl., 2010; World health organization, 2015). Ytterligare en faktor 

som relateras till datan som används är att studien fokuserar på grupper av livsmedel och inte 

de ämnen som ligger bakom hälsoproblematiken. Ett alternativ är att låta beskatta exempelvis 

socker och mättat fett för att styra konsumtionen mot mer hälsosamma alternativ. Ett problem 

med detta är dels att det är stor risk att konsumtionen av andra ohälsosamma näringsämnen 

ökar vid beskattning av ett ohälsosamt ämne, dels att konsumenter äter mat och inte 

näringsämnen vilket kan göra det svårt att influera konsumenter via beskattning av 

näringsämnen samt att det är risk för att priset på vissa basvaror stiger i samband med en skatt 

på näringsämnen. I det senare fallet är en lösning att beskatta och styra konsumtionen av mat 

som benämns ohälsosam och som totalt har ett lågt näringsinnehåll istället för att exempelvis 

beskatta socker eller mättat fett (Mytton m.fl., 2012, Thow m.fl., 2010). Mytton m.fl. (2012) 

samt Thow m.fl. (2010) är två studier som presenterar en genomgång av ett antal studier med 

fokus på ekonomiska styrmedel och hälsoeffekter. Båda dessa rapporter finner studier med 
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resultat som pekar på att skatter på ohälsosamma näringsämnen leder till en minskad 

konsumtion av dessa ämnen. Rapporterna visar också att skatter på särskilda livsmedel leder 

till lägre konsumtion av livsmedlen i fråga. Mytton m.fl. (2012) menar även att beskattning av 

näringsämnen verkar ge större effekt på konsumtionen jämfört med skatter på särskilda 

livsmedel. Andra typer av skatter som nämns i litteraturen är att beskatta högt förädlad mat 

högre än lågt förädlad mat med argumentet att högt förädlad mat har färre gynnsamma 

näringsämnen (Persson och Ödegaard, 2011).   

 

De skatter och subventioner som studeras i denna studie har analyserats med hjälp av 

priselasticiteterna. Det är viktigt att komma ihåg att dessa är härledda utifrån observationer 

mellan prisförändringar och konsumtionsstatistiken och tar inte hänsyn till att konsumtionen 

även påverkas av invant beteende (Nnoaham m.fl., 2009). På denna punkt skulle resultatet 

från studien kunna förbättrats om en dynamisk LA/AIDS-modell estimerades istället för den 

statiska modellen vilket skulle medföra att beteende och preferenser tas med i modellen 

(Blanciforti och Green, 1983; Edgerton m.fl., 1996).  

 

7 Slutsats 

Studiens frågeställning är: kan ekonomiska styrmedel främja hälsomedvetna val av livsmedel? 

Syftet med studien är att analysera om ekonomiska styrmedel kan påverka konsumtionsval för 

att rikta konsumtionen mot en mer hälsosam kosthållning samt att minska konsumtionen av 

livsmedel som kan medföra hälsorisker. För att svara på studiens frågeställning och syfte har 

efterfrågan på sex livsmedelsgrupper estimerats med LA/AIDS-modellen. Med de estimerade 

parametrarna har såväl inkomst- som priselasticiteter tagits fram för att ta reda på 

varugruppernas egenskaper, det vill säga graden av priskänslighet, inkomstkänslighet samt 

om varugrupperna är substitut eller komplement till varandra. Kött liksom bröd och 

spannmålsprodukter har elastisk efterfråga och dessa är de mest priskänsliga varugrupperna. 

Mejerivaror, frukt och bär, grönsaker samt sötsaker och glass har oelastisk efterfråga och är 

således mindre priskänsliga. Kött, grönsaker, bröd och spannmålsprodukter samt frukt och bär 

klassificeras som lyxvaror. Mejerivaror liksom sötsaker och glass betecknas som normala 

varor, dock är inkomstelasticiteten för sötsaker och glass inte signifikant skild från noll.  
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Fyra olika scenarier som representerar olika ekonomiska styrmedel har simulerats för att 

analysera om skatter och subventioner kan påverka konsumtionen av livsmedel och om det 

kan vara en användbar metod för att styra konsumtionen från mindre hälsosamma livsmedel 

till hälsosamma livsmedel. Sötsaker och glass är en varugrupp utan positiva hälsoeffekter och 

alla scenarier förutom scenario (3) resulterar i en lägre konsumtion av sötsaker och glass. 

Konsumtionen av frukt och bär liksom grönsaker ökar när varorna subventioneras. Scenario 

(2) och (4) ger hälsofrämjande effekter då konsumtionen av sötsaker och glass minskar 

samtidigt som konsumtionen av grönsaker samt frukt och bär ökar. Dock ökar även 

konsumtionen av bröd och spannmålsprodukter under båda scenarierna vilket kan vara såväl 

bra som dåligt för hälsan beroende på vilka varor inom gruppen som konsumeras mer av. 

Under scenario (3) där kött beskattas minskar köttkonsumtionen till Livsmedelsverkets 

rekommenderade nivåer men samtidigt ökar konsumtionen av sötsaker och glass och 

konsumtionen av frukt och bär minskar. För att få en hint om hur dessa fyra scenarier 

påverkar hälsan har viktförändringar räknats ut. Bortsett från att scenario (3) leder till störst 

viktminskning är det scenario (1) där sötsaker och glass beskattas som resulterar i en 

viktminskning och resterande två scenarier leder till en ökad vikt. Således indikerar studiens 

resultat på att det går att styra livsmedelskonsumtionen men resultaten visar även att det är 

viktigt att vara uppmärksam på substitutionseffekten mellan varor då det kan leda till mindre 

positiva hälsoeffekter, vilket syns i viktförändringarna, tabell 4. 

Studien skulle förbättras om mer detaljerad data varit tillgänglig, bland annat skulle 

detaljerade livsmedelsgrupper ge tydligare resultat gällande hälsoeffekterna. Vidare skulle 

studien och dess resultat tydliggöras ifall andra och fler hälsoindikatorer kunde analyseras och 

kopplas till scenarierna. Bland annat skulle intag av näringsämnen och livsbetingande 

sjukdomar göra resultatet tydligare. Ett viktigt område som inte analyseras i denna studie är 

ifall skatterna som implementerats är regressiva och om hälsoeffekterna har större inverkan på 

vissa samhällsgrupper. En liknande studie med ett annat fokus är att studera livsmedel med 

olika produktmarkeringar, däribland ekologiska markeringar och fairtrade.   
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Appendix 

 

A.1 Vilka livsmedel varugrupperna innehåller  

Innehåll direktkonsumtion 

Källa: Jordbruksverket 

Innehåll konsumentprisindex  

Källa: Statistiska centralbyrån 

Bröd och övriga spannmålsprodukter (kilo) 

 

Mjöl och gryn 

Vetemjöl 

Rågmjöl 

Mjöl av blandningar av vete och råg samt mjöl av 

annan spannmål 

Risgryn 

Havregryn samt gryn och flingor av annan 

spannmål 

 

SUMMA MJÖLPRODUKTER EXKL. BRÖD 

OCH KONDITORIVAROR 

Mixer m.m. beredda av mjöl eller stärkelse 

Vällingpulver 

Makaroner, spagetti och liknande produkter 

Majsflingor, rostat ris, ostbågar, pop corn 

 

SUMMA BRÖD OCH KONDITORIVAROR 

Knäckebröd och flatbröd 

Skorpor och skorpmjöl 

Mjukt matbröd (inkl. tunnbröd) 

Kex, rån och torra småkakor 

Bullar, vetelängder, wienerbröd och annat mjukt 

kaffebröd 

Bakelser, tårtor, sockerkakor och övriga bakverk 

(inkl. crêpes, pizzor, piroger) 

Bröd och övriga spannmålsprodukter  

 

Franska  

Grovt bröd 

Flingor och snacks  

Bakverk  

Spannmålsbaserade maträtter 

Pasta  

Kex och skorpor  

Hårt bröd  

Vetebröd  

Ris  

Småkakor 

Gryn  

Mjöl  

Vällingpulver och mixer  

Wienerbröd  

Potatismjöl 

Notering från Jordbruksverket: Knäckebröd, skorpor och 

mjukt matbröd: 

Inkl. ströbröd framställt av knäckebröd. Fr.o.m. år 1995 

redovisas tunnbröd tillsammans med mjukt matbröd. Fr.o.m. 

år 2003 redovisas skorpor och skorpmjöl tillsammans med 

knäckebröd och flatbröd. 

 

Kött (kilo)  

 

Kött, färskt och fryst 

Kalvkött, färskt och fryst 

Nötkött inkl. kalv, färskt och fryst  

Griskött, färskt och fryst  

Fårkött, färskt och fryst  

Kött  

 

Blandad chark  

Oblandad chark 

Nötkött  

Griskött  

Fjäderfän  



 
 

Fjäderfäkött, färskt och fryst 

Renkött, färskt och fryst 

Kött av hare, älg o annat vilt 

Kött exkl. fjäderfäkött, fryst 

 

SUMMA CHARKUTERIVAROR OCH 

KONSERVER (inkl. innanmat) 

Skinka, kassler och andra oblandade 

charkuterivaror 

Korv, pastejer och andra blandade 

charkuterivaror 

Köttkonserver (exkl. köttsoppor) 

Djupfryst berett kött 

Köttkonserver  

Annat kött  

Kalvkött 

Notering av Jordbruksverket:  

Kött och köttvaror: 

Fr.o.m. år 1995 redovisas Kalv- och Nötkött tillsammans. 

För nöt-, gris-, får- och fjäderfäkött, charkuterivaror, 

konserver samt frysta köttprodukter och fryst färdiglagad 

mat innehållande kött används fr.o.m. år 1996 annat 

underlag än tidigare varför jämförelse med tidigare år bör 

göras med försiktighet. 

Fryst kött ingår åren 1960, 1961 samt fr.o.m. 1988 i 

respektive köttslag. 

Nöt- och griskött: 

Inkl. köttinnehållet i viss (t.o.m. år 1975 all) färdiglagad 

mat. Uppgifterna fr.o.m. år 1980 är inte helt jämförbara med 

dem som redovisats tidigare år 

Fjäderfäkött: 

Fr.o.m. år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar. 

Renkött: 

Fr.o.m. år 1986 ingår fryst renkött. 

 

Mjölk, grädde, ost och ägg (kilo) 

 

Summa mjölk  

Jordbrukarnas direktförsäljning och 

hemmaförbrukning av mjölk 

Lättmjölk samt minimjölk <1,0 %  

Mellanmjölk m.m. 1,0 % - 2,0 % 

Standardmjölk >2,0 % 

Syrade produkter < 1,0 % 

Syrade produkter 1,0 % - 2,0 % 

Syrade produkter > 2,0 %  

 

SUMMA GRÄDDE 

Tunn grädde < 29 % 

Gräddfil, inkl. matyoghurt 12 % 

Tjock grädde >= 29 % 

 

Summa Ost 

Hårdost 

Smältost 

Ost, andra slag 

Mjölk, grädde ost och ägg 

 

Mjölk  

Hårdost  

Filmjölk och yoghurt  

Dessertost, mjukost m.m. 

Ägg  

Grädde  

Gräddfil, crème fraiche 



 
 

 

Ägg 

Notering av Jordbruksverket: 

Syrade produkter > 2,0 %: 

Exkl. import av frukt- och bäryoghurt före år 1988.  

Grädde: 

Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år 

gällde 27 %. 

 

Frukter och bär (Kilo) 

 

Apelsiner, citroner och övriga citrusfrukter, 

färska 

Vindruvor 

Mandel och nötter, färska eller beredda 

Äpplen och päron, färska 

Körsbär, persikor, plommon och liknande 

stenfrukter, färska  

Bananer, meloner och övriga frukter, färska 

Jordgubbar, hallon, sv.vinbär, blåbär, lingon och 

andra bär, färska 

Jordgubbar, hallon, sv.vinbär, blåbär, lingon och 

andra bär, frysta 

Russin, fikon, dadlar och andra torkade frukter 

 

Frukter och bär, hela i stycken eller mosade, 

konserver och andra förpackningar 

Sylter, marmelader, fruktmos och geléer, beredda 

genom kokning 

Frukt 

 

Päron 

Äpplen 

Apelsiner 

Bananer 

Vindruvor 

Avokado  

Kiwi  

Djupfrysta  bär och frukter 

Nötter och torkad frukt 

Frukt-och bärprodukter 

Småcitrus 

Citroner 

Honungsmelon 

Notering  från Jordbruksverket: Frukter och bär: 

Producenternas hemmaförbrukning ingår inte fr.o.m. år 

1988. 

 

Grönsaker  (Kilo)  

 

Summa köksväxter, färska 

Gurkor 

Lök 

Purjolök 

Blomkål 

Vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, broccoli och 

salladskål  

Sallad  

Tomater 

Övriga köksväxter, färska 

 

Summa rotfrukter  

Morötter 

Övriga rotfrukter  

 

Köksväxter, beredda eller konserverade på 

Grönsaker  

 

Potatisprodukter 

Tomater  

Djupfrysta grönsaker 

Grönsakskonserver  

Potatis, lös vikt 

Slanggurka 

Sallad  

Paprika 

Gul lök  

Morötter, tvättade  

Färska champinjoner 

Morötter, otvättade  

Purjolök  

Potatis, paketerad  

Blomkål 

Vitkål  



 
 

annat sätt än genom inläggning i ättika 

 

Potatis och potatisprodukter 

Potatis färsk 

Potatis- och rotmospulver 

Kylda och djupfrysta potatisprodukter 

Konservpotatis  

 

Salladskål  

Ärter och bönor  

Potatis, kravmärkt  

Morötter, kravmärkta 

Notering av Jordbruksverket:  

Sallad, salladskål: 

Fr.o.m. år 2005 redovisas salladskål tillsammmans med 

Övriga färska köksväxter (vara 99), åren 1995–2004 

tillsammans med vitkål, rödkål, brysselkål m.m.(vara 96) 

och dessförinnan tillsammans med sallad (vara 97). 

Köksväxter: 

Producenternas hemmaförbrukning ingår inte fr.o.m. år 

1988 

Färsk potatis: 

Inkl. konsumtion av skalad potatis. 

 

Sötsaker och glass 

 

Summa glass 

Glass inkl. mixer innehållande fett, liter 

Glass ej innehållande fett (saftis), liter 

 

Sylter, marmelader, fruktmos och geléer, beredda 

genom kokning 

Bitsocker 

Strö-, farin-, flor- och pärlsocker 

Sirap 

Honung 

Choklad och konfektyrvaror 

 

Sötsaker och glass 

 

Sylt och marmelad 

Socker 

Glass 

Choklad 

Konfektyr 

Honung 

Sirap 

  



 
 

A.2 Kilokalorier för varje varugrupp per dag och per person 

Varugrupp i  Kilokalorier (kcal) per dag och person 

Köksväxter + potatis
a
 283 kcal 

Frukt och bär 208 kcal 

Andra livsmedel
b
 + socker och sirap

a
 432 kcal 

Bröd och spannmålsprodukter 887 kcal 

Kött och köttvaror 415 kcal 

Mjölk + grädde + ost + ägg
a
 445 kcal 

Källa: Jordbruksverket. Statistiken avser presentera det genomsnittliga kaloriintaget år 2013.   

a: kaloriintaget har presenterats separat för dessa livsmedel och jag har summerat dem för att efterlikna 

varugrupperna som analyseras i denna studie.   

b: Andra livsmedel inkluderar varorna kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad och konfektyr, vissa såser och glass. 

Kaffe, te och vissa såser inkluderas inte i gruppen sötsaker och glass. 

  



 
 

A.3 Den relativa prisutvecklingen för de sex livsmedelsgrupperna  

 
Den relativa prisutvecklingen för tidsperioden 1980 – 2013. 1980 = 100. Källa: egna beräkningar baserade på 

konsumentprisindex från Statistiska centralbyrån.   

 

 

60

70

80

90

100

110

120

130

140
1

9
8

0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

K
o

n
su

m
e

n
tp

ri
si

n
d

e
x 

År 

Real KPI för frukter och bär

Real KPI för bröd och övriga
spannmålsprodukter

Real KPI för kött

Real KPI för grönsaker

Real KPI för mejerivaror

Real KPI för sötsaker



 
 

A.4 Beskrivande statistik 

Variabel Medelvärde Minvärde Maxvärde Standardavvikelse 

Frukt & bär 

P 

Q 

W 

 

14,903 

72,097 

0,092 

 

12,5 

63,6 

0,077 

 

18,8 

82,4 

0,112 

 

2,005 

5,501 

0,01 

Bröd & spann- 

målsprodukter 

P 

Q 

W 

 

 

24,371 

92,629 

0,193 

 

 

20,7 

76,9 

0,16 

 

 

30,4 

116,2 

0,224 

 

 

3,08 

12,484 

0,016 

Kött 

P 

Q 

W 

 

42,626 

58,159 

0,209 

 

34,9 

46 

0,193 

 

56,7 

72,2 

0,23 

 

7,925 

8,974 

0,009 

Grönsaker 

P 

Q 

W 

 

14,529 

113,935 

0,142 

 

12,3 

102,1 

0,131 

 

18.2 

127,5 

0,156 

 

1,931 

5,997 

0,007 

Mejerivaror 

P 

Q 

W 

 

13,529 

182,174 

0,213 

 

12,2 

159,7 

0,131 

 

15,4 

215,5 

0,156 

 

1,007 

14,02 

0,007 

Sötsaker & 

glass 

P 

Q 

W 

 

 

32,997 

52,82 

0,151 

 

 

30 

46,74 

0,128 

 

 

37,1 

56,78 

0,172 

 

 

1,94 

3,158 

0,012 
Beskrivande statistik för livsmedelsgrupperna i Sverige under åren 1980-2013. P hänvisar till pris, Q hänvisar till 

kvantitet och W hänvisar till budgetandel.  

 

 


