
 

  

GÅRDSAREALENS INVERKAN PÅ LIR-

GÅRDARNAS LÖNSAMHET 

      

      

Dan Strömberg  

Magistersavhandling 

Helsingfors universitet 

Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten 

Institutionen för ekonomi 

Lantbruksekonomi 

 December 2018  

 

 

 

 

 

 



 

 
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – 
Faculty 

Agrikultur- och forstvetenskapliga 

fakulteten  
  

Laitos/Institution– Department 

Institutionen för ekonomi  

Tekijä/Författare – Author 

Dan Strömberg  
  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 

Gårdsarealens inverkan på LIR-gårdarnas lönsamhet 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 

Lantbrukets företagsekonomi  
 

Työn laji/Arbetets art – Level 

Magistersavhandling  
  

Aika/Datum – Month and 
year  

December 2018  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 

 63 + 18 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 

Syftet med avhandlingen var att med statistiska metoder utreda ifall, och i så fall hur och hur 

kraftigt LIR-gårdarnas gårdsarealer påverkar dess lönsamhet. I den första delen undersöktes hur 

gårdens nettovinst per hektar i medeltal påverkas av gårdsarealen. I den andra delen undersöktes 

hur styckkostnaden för vårvete, maltkorn, vårraps och havre påverkas av gårdsarealen. Dessutom 

jämfördes gårdsarealens påverkan på lönsamheten med andra variablers påverkan för att ge 

proportioner åt fenomenet.  

Enligt teorin om stordriftsfördelar skulle styckkostnaderna sjunka till följd av att företagets storlek 

växer. Vid en viss storlek har alla fördelar utnyttjats och styckkostnaden börjar stiga igen då 

företaget växer ytterligare. Kurvan som beskriver styckkostnaden i förhållande till företagets 

storlek kallas för LRAC-kurvan och vanligtvis antar den en U- eller L-form beroende på hurudana 

stordriftsfördelar det finns att utnyttja.  

Materialet bestod av LIR-gårdarnas ekonomiska resultat för åren 2006 till och med 2015. LIR står 

för lantbrukssällskapets individuella rådgivning och är en rådgivartjänst som erbjuds av Nylands 

svenska lantbrukssällskap åt växtodlingsgårdar i Nyland. Det totala antalet observationer var 602.  

Metoden som användes var multipel linjär regressionsanalys. Som estimator användes OLS och 

WLS. Med hjälp av denna metod estimerades modeller som förklarade nettovinsten per hektar och 

styckkostnaden för tidigare nämnda grödor med bl.a. gårdsarealen som oberoende variabel.  

Regressionsanalyserna erhöll relativt höga förklaringsgrader. Den L-formade LRAC-kurvan visade 

sig passa bäst för det undersökta materialet. Gårdsarealen hade en signifikant inverkan på den 

beroende variabelns variation i fyra regressionsanalyser av fem. De andra variablerna förutom 

gårdsarealen som ingick i regressionsmodellerna verkade också signifikant påverka den beroende 

variabeln.  

Sammanfattningsvis innebär undersökningens resultat att gårdsarealen inverkar signifikant positivt 

på lönsamheten. Det förekommer inte heller starka antydningar om att det förekommer 

stordriftsnackdelar på de undersökta gårdarna. Däremot verkar odlingsgrödan göra skillnad ifall 

det finns stordriftsfördelar att utnyttja eller inte. Det kunde också konstateras att andra variabler har 

en större betydelse för lönsamheten än vad gårdsarealen har.  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

växtodling, nyland, stordriftsfördelar, lantbruk, lönsamhet, LIR 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

Institutionen för ekonomi  
  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 

Som handledare fungerade professor John Sumelius  



 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................... 1 

1.2. LIR-gårdarna ............................................................................................... 3 

1.3. Målsättning och forskningsfrågor ............................................................. 4 

1.4. Tidigare forskning ....................................................................................... 6 

2. Stordriftsfördelar och –nackdelar .................................................................... 7 

2.1. Definition ...................................................................................................... 7 

2.2. Orsaker till stordriftsfördelar .................................................................... 9 

2.3. Stordriftsnackdelar ................................................................................... 11 

2.4. LRAC-kurvan ............................................................................................ 11 

2.5. Gårdsstorlekseffektivitet ........................................................................... 13 

2.6. Kostnader ................................................................................................... 14 

2.6.1. Fasta och rörliga produktionskostnader ............................................... 14 

2.6.2. Styckkostnader ..................................................................................... 15 

2.7. Minimering av kostnaderna och vinstmaximering ................................ 15 

2.7.1. Produktionsfunktionen ......................................................................... 15 

2.7.2. Optimering av de rörliga insatserna ..................................................... 16 

2.7.3. Optimering av de fasta insatserna ........................................................ 17 

3. Material och metoder ....................................................................................... 19 

3.1. Allmänt om materialet .............................................................................. 19 

3.2. Nyckeltal som används i undersökningen och korrigering ................... 23 

3.3. Multipel regressionsanalys ....................................................................... 25 

3.4. Specificering av modellerna...................................................................... 30 

3.4.1. Modell 1 med nettovinsten per hektar som beroende variabel ............ 30 

3.4.2. Modell 2 med styckkostnaden som beroende variabel ........................ 33 

4. Resultat ............................................................................................................. 38 

4.1. Regressionsanalys 1 som förklarar nettovinsten .................................... 39 



 

4.2. Regressionsanalys 2 som förklarar styckkostnaden ............................... 43 

4.2.1. Styckkostnaden för vårvete ...................................................................... 44 

4.2.2. Styckkostnaden för maltkorn ................................................................... 48 

4.2.3. Styckkostnaden för vårraps ...................................................................... 52 

4.2.4. Styckkostnaden för havre......................................................................... 54 

5. Diskussion och slutsatser ................................................................................. 58 

5.1. Diskussion ................................................................................................... 58 

5.2. Slutsatser .................................................................................................... 60 

5.3. Resultatens tillförlitlighet ......................................................................... 62 

6. Tack ................................................................................................................... 63 

7. Källor ................................................................................................................. 63 

8. Bilagor ............................................................................................................... 67 

Bilaga 1: Resultat av regressionsanalysen som förklarar nettovinsten per 

hektar .................................................................................................................... 67 

Bilaga 2: Resultat av regressionsanalysen som förklarar vårvetets 

styckkostnad ......................................................................................................... 70 

Bilaga 3: Resultat av regressionsmodellen som förklarar maltkornets 

styckkostnad ......................................................................................................... 73 

Bilaga 4: Resultat av regressionsanalysen som förklarar vårrapsens 

styckkostnad ......................................................................................................... 76 

Bilaga 5: Resultat av regressionsmodellen som förklarar havrens 

styckkostnad ......................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning  

Gårdarna blir större och färre medan lönsamheten har en alltjämt sjunkande trend. 

Detta är faktum för det finska jordbruket och har varit det en längre tid ren. Det 

behövs verktyg för att få upp lönsamheten igen och ett framlyft sådant har varit att 

skapa större och effektivare produktionsenheter.  

1.1. Bakgrund  

Den hittills största förändringen som det finska lantbruket har genomgått var inträdet 

i den Europeiska unionen (EU). Finlands lantbruk var före EU-inträdet skyddat genom 

lagar om minimipris på produkterna, nationella gränsskydd och exportstöd. Finlands 

egen livsmedelsmarknad var reglerad och skyddad av staten. Producentpriserna hölls 

på en sådan nivå att försäljningsintäkterna täckte kostnaderna för produktionen. I och 

med EU-inträdet förstorades lantbrukets ekonomiska verksamhetsmiljö från det egna 

landet till att omfatta resten av det dåvarande EU. (Enroth m.fl. 2004, 5)  

I fortsättningen skulle Finland följa EU:s gemensamma lantbrukspolitik, CAP, med 

samma producentpriser och villkor som övriga EU. I Finland sjönk producentpriserna 

genast i början av 1995 med 40 - 50 % (Niemi & Ahlstedt 2010, 5). De sjunkande 

producentpriserna skulle dels kompenseras med billigare insatser och dels genom 

direkta stöd.  

I verkligheten räckte inte detta till för att kompensera hela prisfallet med sjunkande 

lönsamhet som följd. Finland har i europeiska mått ogynnsamma förhållanden för 

lantbruksproduktion som en följd av låg värmesumma och kort växtperiod vilket 

försämrar konkurrenskraften. Exempelvis är spannmålsskördarna bara ungefär hälften 

så stora som i Mellaneuropa. En annan faktor som påverkade det finska lantbrukets 

konkurrenskraft inom EU negativt var en ogynnsam struktur. Således kom också EU-

inträdet att vara startskottet för en stark strukturutveckling inom det finska lantbruket. 

(Niemi & Ahlstedt 2010, 5 – 9)  

Strukturutvecklingen pågår ännu idag. Det som är det mest utmärkande för lantbrukets 

strukturutveckling är att antalet gårdar sjunker och att storleken på de kvarvarande 

gårdarna ökar (Lehtonen m.fl. 2017, 3). År 1995 då Finland anslöt sig till EU, var 

antalet gårdar i Finland som ansökte om stöd 95 121. År 2016 var antalet gårdar 51 

449, vilket är en minskning på 46 %. Samtidigt har gårdarnas storlek ökat mellan 1995 
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och 2016 från 22,8 ha till 44,3 ha. Medelstorleken på en finländsk gård har alltså ökat 

med 94 % på 21 år (Niemi & Väre 2017, 53 – 54). Ala-Siurua (2018) konstaterar att 

dock i sin artikel att den finländska gården trots strukturutvecklingen är relativt liten 

mätt i hektar. Endast tio procent av gårdarna har en gårdsareal på över 100 hektar.  

Produktionsstrukturen för det finländska lantbruket är också i en pågående förändring 

mot en allt större andel växtodlingsgårdar på bekostnad av en allt mindre andel 

husdjursgårdar. Vid EU-inträdet 1995 var 52 % av gårdarna husdjursgårdar medan 39 

% var växtodlingsgårdar. År 2014 var 25 % av de stödsökande gårdarna 

husdjursgårdar medan 69 % var växtodlingsgårdar. Trenden har hela tiden varit den 

samma. År 2014 var antalet växtodlingsgårdar till och med 1400 fler än år 1995, vilket 

är en skillnad på 3,9 %. Efter 2014 har antalet dock börjat minska. Av 

växtodlingsgårdarna är ungefär hälften belägna i södra Finland medan en fjärdedel är 

belägna i mellersta Finland. (Niemi & Ahlstedt 2015, 13 – 17)  

Lönsamhetsutvecklingen för Finlands lantbruk har varit negativ under hela 2000-talet. 

Det har funnits vissa årliga variationer men riktningen har i långa loppet varit 

nedåtgående. Ett nyckeltal som används för att mäta lönsamheten är 

lönsamhetskoefficienten. Detta nyckeltal anger till hur stor del lantbrukaren kan lyfta 

den målsatta arbetsersättningen och få ut den målsatta räntan på det egna placerade 

kapitalet (Finlex, 2018). Exempelvis fick den finska lantbrukaren år 2015 i snitt endast 

32 % av den målsatta arbetsersättningen och räntan på det placerade kapitalet, vilket 

framgår ur figur 1. Enligt Juurakko (2018) har lönsamhetskoefficienten sjunkit till 0,17 

under år 2018 vilket är milleniets lägsta nivå här tills. Utvecklingen har varit negativ 

trots att det förekommit en utveckling mot en mer produktiv produktion. År 2009 

kunde man producera 21 % mer med samma insatsmängd än vad man kunde producera 

år 1992. Detta är i snitt 1,15 % årligen. Priset på insatserna har dock stigit så mycket 

mer än vad priset på produkterna har stigit vilket har lett till att produktivitetsökningen 

inte räckt till för att trygga lönsamheten. Speciellt priset på energi och gödsel har stigit 

under en längre tid vilket har bidragit till ett sämre prisförhållande. (Niemi & Väre 

2017, 56 – 57)  
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Figur 1. Lönsamhetskoefficientens utveckling i medeltal och för spannmålsgårdar i 

Finland mellan 2000 och 2017. Siffrorna för år 2017 är en preliminär uppskattning. 

(Naturresursinstitutet 2018) 

 

1.2. LIR-gårdarna  

LIR är en förkortning av ”lantbrukssällskapets individuella rådgivning” som är en 

tjänst för växtodlare i Nyland i södra Finland som erbjuds av Nylands svenska 

lantbrukssällskap (NSL). Till tjänsten hör markkartering, odlingsplanering, 

gårdsbesök under växtperioden, uppföljning av gårdens ekonomiska resultat, 

växtodlingsbrev, SMHI:s lantbruksväder samt seminarier och träffar. (NSL, 2018) 

Tjänsten är avgiftsbelagd med en grundsumma och en hektarbaserad avgift. Bland 

LIR-gårdarna finns också djurgårdar men rådgivningen gäller endast växtodlingen för 

dessa gårdar. Under de senaste tio åren har i medeltal 60 gårdar använt sig av tjänsten 

årligen. Medelarealen på gårdarna har varit mellan 128 och 150 hektar mellan åren 

2006 och 2015. Som jämförelse var hela Nylands medelareal 55 hektar år 2015 vilket 

betyder att LIR-gårdarna är betydligt större än i medeltal i Nyland.  

Vid jämförelse av LIR-gårdarnas och övriga Nyländska gårdars vårveteskörd per 

hektar kan det konstateras att LIR-gårdarna har lyckats få en aning högre skörd under 

alla tio åren som framgår ur figur 2.  
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Figur 2. Vårveteskördarna på LIR-gårdarna och övriga Nyland. (Naturresursinstitutet 

2018.) 

Det kan konstateras att LIR-gårdarna på något plan har bättre 

produktionsförutsättningar än snittgårdarna i Nyland. En orsak skulle kunna vara att 

de som bedriver LIR-gårdarna har ett engagemang som är över medeltalet redan av 

den orsaken att de använder tjänsten i fråga.  

1.3. Målsättning och forskningsfrågor  

Lantbrukets verksamhetsomgivning har blivit allt tuffare hela tiden som en följd av 

sämre lönsamhet inom branschen. Detta gäller speciellt för växtodlingen vilket man 

kan konstatera utgående från de senaste årens dåliga lönsamhetsutveckling för 

spannmålsgårdar. Strukturutvecklingen har sedan EU-inträdet ansetts som ett viktigt 

verktyg för att förbättra lönsamheten.  

Större enheter brukar förmå producera produkter till ett lägre pris än vad små enheter 

gör. Inbesparingar kan främst ske för de fasta kostnaderna som exempelvis maskin- 

och byggnadskostnader. Lägre styckkostnader leder i sig till bättre lönsamhet. 

Historien har dock visat att alltför stora enheter kan bli ineffektiva vilket leder till att 

produktionskostnaden åter igen börjar stiga. För att skapa effektiva produktionsenheter 

bör de tillgängliga produktionsresursernas tas i beaktande vid planeringsskedet för att 

förhindra överbelastning av de befintliga resurserna (Hjelm m.fl. 1969, 151). Alla 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vårveteskördar ton per hektar

Nyland LIR



5 

 

gårdar har inte samma resurser i samma proportion och därför är den optimala 

storleken på gården också olika för alla gårdar.  

I den första delen av detta arbete är målet att klargöra om och i så fall hur mycket en 

LIR-gårds sammanlagda areal påverkar lönsamheten mätt i nettovinst per hektar (se 

definition på s. 23). Är sambandet mellan gårdsareal och nettovinst per hektar linjärt 

eller avtar effekten då arealen ökar eller blir effekten till och med negativ vid en 

tillräckligt stor areal? Målet är att skapa en bild av hur stor del av 

lönsamhetsvariationen kan förklaras med hjälp av totalarealen och hur stor del som 

beror på andra faktorer.  

I den andra delen av detta arbete undersöks om och i så fall hur mycket gårdsarealen 

inverkar på styckkostnaden för vårvete, maltkorn, vårraps och havre. Hur ser det 

eventuella sambandet mellan gårdsareal och styckkostnad ut, är det linjärt, 

logaritmiskt eller kvadratiskt? Börjar styckkostnaden stiga igen då gårdsarealen blir 

tillräckligt stor? Med andra ord så vill man kontrollera ifall det förekommer 

stordriftsfördelar. Man vill jämföra gårdsarealens och andra variablers effekt på 

styckkostnaden.  

Det råder en allmän uppfattning om att växtodlingsgårdarna måste skaffa sig allt större 

arealer för att uppnå god lönsamhet. Arovuori & Yrjölä (2018) diskuterar i KM nr 

11/2018 om att de gårdar som förstorar och investerar ofta uppvisar betydligt bättre 

lönsamhet än gårdarna i medeltal. Man antar att det finns stordriftsfördelar att utnyttja 

genom att förstora gårdarna genom exempelvis större odlingsarealer. Samtidigt 

konstaterar de vidare att variationen i gårdarnas lönsamhet är stor och att det inte alltid 

är enkelt att avgöra vad som gör en gård framgångsrikare än en annan. Genom detta 

arbete vill man få svar på huruvida antagandet om gårdsarealens inverkan på 

lönsamheten stämmer på de nyländska LIR-gårdarna. Skall tyngdpunkten då man vill 

uppnå en lönsammare växtodling ligga på större gårdsarealer eller spelar andra 

faktorer större roll för lönsamheten?  

Sammanfattningsvis kommer avhandlingen att försöka ge svar på följande frågor:  

1) Hur inverkar gårdsarealen på nettovinsten per hektar på LIR-gårdarna?  

2) Hur påverkas styckkostnaden för vårvete, maltkorn, vårraps och havre av 

gårdsarealen på LIR-gårdarna?  
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1.4. Tidigare forskning  

Tidigare forskning har skett utgående från samma datamaterial eller motsvarande 

datamaterial från samma område. Ingen tidigare undersökning har dock huvudsakligen 

behandlat förekomsten av stordriftsfördelar.  

 År 1992 undersökte Thure Lindeberg i sin Pro gradu avhandling vilka 

produktionsfaktorer som förorsakar mest variationer i lönsamheten på 

växtodlingsgårdar i Nyland. Datamaterialet bestod av Nylands 

skördekontrollföreningars insamlade material från år 1989. Exempelvis undersökte 

han ifall den odlade arealen av den ifrågavarande grödan under observationsåret hade 

ett samband med lönsamheten. Lindeberg kom fram till att de faktorer som var mest 

betydande för lönsamheten (täckningsbidrag C) var skördenivån per hektar, 

bruttointäkterna per hektar samt låga maskin- och byggnadskostnader per hektar. Den 

odlade arealen av grödan i fråga hade ett positivt samband för vissa växter men inte 

för alla.  

År 1996 undersökte Krister Hildén i sin Pro gradu avhandling vilka kostnadsposter 

som påverkar de totala produktionskostnaderna för tre olika grödor. Datamaterialet 

bestod av LIR-gårdarnas uppgifter. Han undersökte också ifall skörden inverkar på 

produktionskostnaden. Hildén undersökte inget samband mellan gårdens areal och 

produktionskostnaderna. Resultaten visade att skördenivån är avgörande för att kunna 

uppnå låga produktionskostnader. Av kostnaderna konstaterade han att låga 

maskinkostnader per hektar hade ett starkt samband med låga produktionskostnader 

men och övriga kostnader hade ett betydande samband.  

År 2002 undersökte Henrik Antas i sin Pro gradu avhandling hur de nyländska 

gårdarna har anpassat spannmåls- och rybsodlingen till EU-prisförhållanden. 

Datamaterialet som han använde var insamlat från LIR-gårdarna. Han undersökte bl.a. 

vilka faktorer som skiljer sig mellan de gårdar som under ett specifikt år haft bäst och 

sämst lönsamhet (mätt i täckningsbidrag c för vårvete under ett specifikt år). En faktor 

som han undersökte var gårdsstorleken mätt i odlad areal. Utgående från punktdiagram 

fann han inga starka samband mellan gårdsstorleken och lönsamheten. Däremot 

konstaterade han en större spridning i lönsamheten för de mindre gårdarna än för de 

större.  
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Klöble (1999) genomförde en undersökning som gällde stordriftsfördelar på 

växtodlingsgårdar i Sverige, Finland, Polen och Kina. Syftet med hennes undersökning 

var att undersöka vad som orsakar stordriftsfördelar, hur stordriftsfördelar går att mäta 

och hur starka effekterna är. I undersökningen utför hon en regressionsanalys med 

gårdens totala kostnad för växtodlingen som beroende variabel. Som oberoende 

variabel använde hon i de flesta fall bara gårdsarealen. Med andra ord estimerade hon 

kostnadskurvor. Sambandet mellan gårdsareal och styckkostnad bildade en L-formad 

kurva. Resultatet visade att det fanns småskaliga fördelar på de svenska, finska och 

polska gårdarna men inte på de kinesiska. Uppgifterna var från 1995.  

 

2. Stordriftsfördelar och –nackdelar  

Undersökningens teori grundar sig huvudsakligen på teorin om stordriftsfördelar. I 

följande kapitel genomgås denna teori. Det finns också närbesläktade fenomen som 

ofta skapar förvirring även bland forskare och författare och därför kommer även 

dessa att tangeras (Rasmussen 2011, 111). Då litteraturen granskades till detta arbete 

konstaterades också variationer i definitionen på skalfördelar. Därför är det viktigt att 

definiera exakt vad som avses med de olika termerna.  

2.1. Definition  

Stordriftsfördel är en ekonomisk term som förklarar vad som händer med ett företags 

kostnader då storleken på företaget växer. I korthet betyder stordriftsfördelar 

(economies of size) att styckkostnaden minskar då storleken på företaget växer. På 

motsvarande sätt betyder stordriftsnackdelar att styckkostnaden stiger då storleken på 

företaget växer. Empiriska observationer har visat att då ett företag växer i storlek så 

förmår det oftast producera produkter till en lägre styckkostnad. Historien har dock 

visat att då företaget blir alltför stort så kan det också vid något skede uppstå 

stordriftsnackdelar. (Rasmussen 2011, 111 – 113)  

Det finns olika sätt att mäta storleken på en gård. Det vanligaste sättet att mäta en 

växtodlingsgårds storlek är genom den odlade arealen mätt i hektar. Det är en 

användbar metod då man jämför gårdar med liknande slag av jordar och klimat. Ett 

annat sätt som är vanligast bland djurgårdar är antalet djur. Denna metod är bra då det 

är fråga om tillräckligt likadana raser. Dessa två metoder är de vanligaste i Finland. 
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Man kan också mäta storleken genom omsättning, produktionsvolym och arbetskraft. 

(Kay m.fl. 2013, 322 – 324) 

Debertin (1986, 152 – 153) påpekar att stordriftsfördelar uppstår då styckkostnaden 

sjunker till följd av att produktionsvolymen ökar, dvs y ökar. Han konstaterar dock att 

andra definitioner på företagsstorlek har använts. Exempelvis har man använt totala 

intäkterna som mått på företagets storlek. Denna metod gör det möjligt att mäta 

storleken på ett företag även då det producerar många olika produkter. Nackdelen är 

att prisvariationer och inflation kan förvränga resultaten.  

En annan metod som Debertin (1986, 152 – 153) lyfter fram är att mäta företagets 

storlek utgående från användningen av en primär insatsenhet som exempelvis hektar 

åker vid växtodling. James & Eberle (2000, 106) påpekar att denna metod kan fungera 

bra för företag som producerar liknande produkter och då åkermarken är av liknande 

kvalitet. Debertin konstaterar vidare att det är av stor vikt att man definierar exakt vad 

man avser med storleken på företaget då man talar om stordriftsfördelar.  

Ett annat begrepp som är nära besläktat med begreppet stordriftsfördelar är 

skalfördelar (economies of scale). Rasmussen (2011, 116) definierar skalfördelar som 

en rent teknisk term som förklarar hur produktionen ändrar då man ökar alla insatser 

lika mycket. Skalfördelar berättar med andra ord inget om kostnader. Då man ökar lika 

mycket av samtliga insatser i en produktion kan tre saker ske: produktionen ökar 

proportionellt sett mer än ökningen av insatserna, produktionen ökar proportionellt sett 

mindre än ökningen av insatserna eller produktionen ökar proportionellt sett lika 

mycket som ökningen av insatserna. Då produktionens procentuella ökning är större 

än ökningen av insatserna talar man om tilltagande skalaavkastning och då 

förekommer det skalfördelar. Då produktionens procentuella ökning igen är mindre än 

ökningen av insatserna talar man om avtagande skalaavkastning och då produktionen 

procentuellt ökar lika mycket som ökningen av insatserna talar man om konstant 

skalaavkastning. (Rasmussen 2011, 116)  

Doll & Orazem (1986, 202 – 203) definierar däremot skalfördelar som att 

styckkostnaderna minskar då alla insatser ökar i samma proportion. Samma definition 

hittas också ur många andra källor. De påpekar dock vidare att termen kan användas 

för att beskriva tillökning i produktionsvolymen då alla insatser ökar i samma 

proportion, dvs samma definition som Rasmussen lägger fram. Det finns följaktligen 
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många definitioner av termen skalfördel. I detta arbete används dock Rasmussens 

definitioner på både skalfördelar och stordriftsfördelar.  

Ett tredje begrepp som också är besläktat med stordriftsfördelar är 

diversifieringsfördelar. Rasmussen (2011, 186 – 187) definierar termen 

diversifieringsfördelar (economies of scope) som ett fenomen där styckkostnaden 

sjunker till följd av att en produktion kan kombineras med en annan produktion. Som 

exempel lyfter han fram djurhållning och växtodling där stallgödseln kan användas 

som gödsel till växtodlingen och kostnadsreducering sker i bägge produktionerna. 

också växtföljd i växtodlingen kan föra med sig diversifieringsfördelar i och med att 

skörden kan höjas och därmed styckkostnaden fås ner.  

2.2. Orsaker till stordriftsfördelar  

Stordriftsfördelar kan uppstå av olika skäl. En av grundorsakerna till stordriftsfördelar 

är att större enheter kan använda de existerande resurserna mer effektivt. Genom en 

mer omfattande produktion kan man öka användningsgraden av den befintliga 

arbetskraften, maskin- och byggnadskapaciteten samt det befintliga övriga kapitalet. 

Också det ledarskap som företaget har till sitt förfogande kan användas fullt ut. Dessa 

insatser medför fasta kostnader vilka existerar oberoende av produktionens mängd. 

Därför innebär ett effektivare utnyttjande av dessa att de fasta kostnaderna kan delas 

på en större mängd produkter. (Kay m.fl. 2008, 151) Inom växtodlingen är kanske det 

tydligaste exemplet en effektivare användning av maskin- och byggnadskapaciteten.  

En annan viktig orsak till uppkomsten av stordriftsfördelar är ”Engineering 

Economies”. Dessa fördelar uppstår då man börjar använda sig av större maskiner. Då 

maskinerna blir större stiger priset på maskinerna sällan proportionellt lika mycket 

som kapaciteten. Detta beror på att vissa komponenter i maskinerna används i samma 

utsträckning oberoende hur stor maskinen är. På en traktor kan man exempelvis tänka 

sig att kostnaden för vindrutorna knappast skiljer sig så mycket mellan en stor och en 

liten traktor. Det samma gäller för byggnader. Man kan bygga en byggnad med 

likadana gavlar men med olika längd på långsidan. Kostnaden för gavlarna är i stort 

sett samma för den stora och den lilla byggnaden. (Kay m.fl. 2008, 151)  

En annan orsak till stordriftsfördelar kan vara bättre tillgång till ny och effektiv 

teknologi. Med modern teknologi kan det vara möjligt att öka produktionen med för 

övrigt samma insatser. Det har dock visat sig att ny teknologi oftast är dyr och 
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utvecklas för att passa till storskalig produktion. Därför kan de större företagen oftare 

få en större nytta av den nyaste teknologin och därigenom vinna vissa fördelar framom 

de mindre företagen. (Kay m.fl. 2008, 151; Rasmussen 2011, 115)  

Arbetskraftens specialisering är en orsak till stordriftsfördelar. I ett litet företag med 

anställda får arbetarna ofta göra lite av allt inom de olika grenarna i företaget. Små 

företag har inte råd att specialisera sina anställda så att varje gren inom produktionen 

skulle ha specialutbildad arbetskraft. Större företag har dock en större möjlighet till 

detta. Då kunskapen ökar inom företaget så kan styckkostnaden också fås ner. (Kay 

m.fl. 2008, 151)  

Exempelvis kan man tänka sig en stor gård med både växtodling och mjölkproduktion 

med anställda på både växtodlingssidan och mjölksidan. Respektive produktionsgren 

har då sin egna specialiserade arbetskraft som är experter på just det som de gör. På ett 

mindre företag skulle samma arbetskraft sköta båda produktionsgrenarna utan att 

fördjupa sig i en av dem.  

Större företag som köper stora mängder produktionsinsatser på en gång kan göra vissa 

inbesparingar till följd av att de stora mängderna kan få slutpriset att bli lägre. Vid 

inköp av större mängder ges oftare rabatter men också transportsättet och 

hanteringsmetoderna spelar roll. Vid stora mängder kan man köpa ett flertal insatser i 

lösvikt framom färdiga förpackningar. Exempel på sådana varor är bränsle och foder. 

Vid köp i lösvikt kan man spara in på packningskostnader och transportkostnader. 

(Kay m.fl. 2008, 152) 

Större produktionsvolymer kan också leda till att uppköparen kan betala ett högre pris 

för produkten. Detta exempelvis genom att bespara på transportkostnader och andra 

logistikkostnader då man kan köra med fullastade fordon. (Rasmussen 2011, 115) 

Högre pris kan också nås genom att ha möjlighet att leverera vissa mängder under hela 

året till uppköparen, vilket kräver en viss storlek på företaget (Kay m.fl. 2008, 152). 

Priset på produkten inverkar dock inte på styckkostnaden men däremot nog på vinsten.  

Ledarskapet blir också billigare vid större produktion. Exempelvis inköp av 

insatsprodukter, marknadsföring av produkter, planering och övervakning av 

arbetskraften. Då storleken på företaget fördubblas ökar visserligen tiden vid 

skrivbordet men dock inte i samma proportioner. (Kay m.fl. 2008, 152) 
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2.3. Stordriftsnackdelar  

Stordriftsfördelar har rätt så entydigt konstaterats då man studerar olika 

lantbruksföretag. Det är dock inte lika entydigt med stordriftsnackdelar. Förekomsten 

av stordriftsnackdelar är inte helt självklar och det är inte heller självklart vid vilken 

storlek på företagen stordriften börjar föra med sig mera nackdelar än fördelar. (Kay 

m.fl. 2008, 152)  

Den största orsaken till stordriftsnackdelar brukar anses vara att ledarskapet blir en 

bristvara då företaget blir för stort. Det blir svårare för företagsledningen att hålla reda 

på de olika delområdena inom företaget. Det blir också svårare att övervaka och 

koordinera de anställda. Större lantbruksföretag har kanske flera aktörer inom 

företagsledningen vilket i sin tur kan göra beslutsfattandet långsammare och svårare 

än om det är endast en som sköter ledningen. (Debertin 1986, 152) 

En annan möjlig orsak till stordriftsnackdelar som gäller speciellt för 

växtodlingsgårdar är långa avstånd mellan fälten. Då storleken på gårdarna ökar 

mycket, betyder det ofta att tilläggsåkermark fås från ett stort geografiskt område. 

Transportsträckorna blir stora och detta betyder större kostnader och i slutändan högre 

styckkostnader. (Kay m.fl. 2008, 152 – 153) 

En nackdel med stora enheter för djurgårdar är sjukdomsrisken i stora enheter. I stora 

djurstall med hundratals eller kanske tusentals djur är risken för att epidemier utbryter 

större än i mindre stall. Risken för detta är en kostnad som bidrar till högre 

styckkostnader. (Kay m.fl. 2008, 153) 

2.4. LRAC-kurvan  

LRAC-kurvan anger styckkostnaden som funktion av produktionsvolymen under en 

lång tidsperiod. Alla LRAC-kurvor fås genom att derivera produktionsfunktionen 

under en lång tidsperiod. Produktionsfunktionen under en lång tidsperiod definieras 

som Y = f (X1, X2) där X1 står för variabla insatser och X2 står för gårdsstorleken. Y 

står för produktionen. (Doll & Orzem 1986, 195 – 196)  

Enligt Kay m.fl. (2008, 153) kan den så kallade LRAC-kurvan se ut på olika sätt 

beroende på hur styckkostnaden beror på företagsstorleken. Den vanligaste formen för 

LRAC-kurvan är en U-form där kostnaderna först sjunker till följd av att produktionen 

ökar men sedan börjar öka igen då alla stordriftsfördelar har blivit förverkligade. 
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Intervallet där kostnaderna är som lägst kan dock vara relativt stort och det är således 

möjligt att kostnaderna börjar stiga först vid betydligt större produktionsvolymer.  

Den andra formen för LRAC-kurvan som Kay m.fl. (2008, 156) är en L-formad kurva 

där styckkostnaderna först sjunker kraftigt till följd av större produktion men som 

sedan avtar och hålls så gott som konstant vid ännu större produktion. Kostnaderna 

börjar med andra ord inte stiga igen vid ännu större produktionsvolymer. L-kurvan har 

visat sig förklara verkligheten bra på växtodlingsgårdar av olika storlek. De U- och L-

formade LRAC-kurvorna illustreras i figur 3.  

 

Figur 3. De möjliga LRAC-kurvorna enligt Kay m.fl (2008, 153).  

Doll & Orazem (1986, 198 - 199) beskriver ytterligare två slag av LRAC-kurvor. 

Kurvan kan anta en horisontell linje vilket skulle betyda att det inte finns 

stordriftsfördelar att utnyttja alls. En annan möjlighet är att kurvan är växande vilket 

skulle innebära att det förekommer stordriftsnackdelar. Stordriftsfördelar och -

nackdelar i förhållande till LRAC-kurvan illustreras i figur 4.  

 

Figur 4. Den optimala företagsstorleken är där styckkostnaden är som lägst. (Doll & 

Orazem, 1984, 197)  
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Den L-formade kurvan har även i senare visat sig förklara verkligheten för 

jordbruksproduktion bäst. Duffy (2009, 389) konstaterar att den vanligaste LRAC-

kurvan i den jordbruksproduktion han undersökt är den L-formade kurvan. Han 

påpekar dock att kurvan i vissa fall antar en U-form.  

2.5. Gårdsstorlekseffektivitet  

Enligt James & Eberle (2000, 105) avspeglas stordriftsfördelar i de flesta 

effektivitetsmått för gårdar. De lyfter fram olika metoder att mäta storleken på gården 

och ett är att mäta gårdsarealen. Ett effektivitetsmått som de lyfter fram är gårdens 

nettovinst. Då gårdens storlekseffekt mäts, kan exempelvis nettovinsten delas på 

gårdens storleks. Enligt detta resonemang kan man alltså definiera nettovinsten per 

hektar som ett effektivitetsmått för gården då man betraktar arealen som storleksmått.  

Lantbruket och framför allt växtodlingen i södra Finland är dock i dagens läge starkt 

beroende av stöd som är frånkopplade från produktionen. De flesta stöd är kopplade 

till användningen av en primär insats, nämligen hektar åkermark. Genom 

lantbrukspolitiken finansieras också ett antal markanvändningsslag som inte alls 

resulterar i någon produktion. Exempel på dessa är naturvårdsåker och träda. Trots att 

produktion inte uppstår och då heller ingen handelsvara, kan lantbrukarna ändå skapa 

en vinst. På grund av detta beskriver styckkostnaderna inte fullständigt hur lönsam en 

växtodlingsgård är. Man bör också ta i beaktande stöden vid betraktande av 

växtodlingsgårdars lönsamhet.  

Stödsummorna per hektar ökar inte vid större areal. Ifall det förekommer högre 

nettovinst per hektar för stora gårdar så uppstår själva fördelarna också i det här fallet 

till följd av lägre styckkostnader till följd av en större produktionsvolym men nu tas 

också andra möjligheter i beaktande. Olika odlingsmetoder och odlingsgrödor kan 

exempelvis ge olika storleks stödsummor. Dessutom betalas högre stödsummor per 

hektar till gårdar som förutom växtodling också bedriver husdjursproduktion.  Dessa 

möjligheter bör tas i beaktande för att utvärdera den slutliga ekonomiska nyttan med 

större totalarealer.  

Genom att mäta hur nettovinsten per hektar påverkas av gårdsarealen kan man 

utvärdera de totala ekonomiska nyttoeffekterna med större gårdsenheter då stora delar 

av inkomsterna består av stöd.  
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2.6. Kostnader  

Eftersom termen stordriftsfördel definieras genom lägre styckkostnader bör också 

kostnaderna för en produktion genomgås och definieras.  I kapitlet kommer de för 

undersökningen användbara indelningarna och termerna att förklaras.  

2.6.1. Fasta och rörliga produktionskostnader 

Då produktion sker uppstår det kostnader som följd av att insatserna har ett värde. 

Kostnaderna delas in i de (totala) fasta kostnaderna, TFC (Total Fixed Costs) och de 

(totala) rörliga kostnaderna, TVC (Total Variable Costs).  

De fasta kostnaderna uppstår av fasta insatser i produktionen. Dessa kostnader är inte 

beroende av produktionen under en kort tidsperiod, utan är på samma nivå även då det 

inte produceras någonting alls. (Doll och Orazem 1984, 42)  

Hur fasta kostnader definieras beror på inom hurudan tidsperiod man rör sig. Då det 

är frågan om en mycket kort period, exempelvis någon enstaka månad, är en rätt stor 

del av kostnaderna fasta. Om det exempelvis finns anställda så går det inte att minska 

på arbetskostnaderna på en kort tid även om produktion inte skulle ske. (Pindyck & 

Rubinfeld 2013, 233)  

Inom lantbruket brukar som fasta kostnader räknas exempelvis kostnader för 

jordbruksmark, försäkringar, byggnads- och maskinavskrivningar som beror på åldern 

samt lön för företagsledningen. Underhåll av maskiner och byggnader kan också ses 

som fasta kostnader. (Kay m.fl. 2008, 140)  

De rörliga kostnaderna beror däremot på produktionen. Med andra ord så blir de rörliga 

kostnaderna större då produktionen ökar och är lika med noll då företaget inte 

producerar någonting alls. Exempel på rörliga kostnader inom lantbruket är: gödsel, 

utsäde, foder samt bränsle. (Doll och Orazem 1984, 42 – 43; Kay m.fl. 2008, 140 – 

141) Vilka kostnader som räknas som rörliga beror också på tidsperioden. Om man rör 

sig inom ett tillräckligt långt tidsintervall så är alla kostnader rörliga. I längden kan 

företagen exempelvis sälja bort överflödigt maskinkapital och göra sig av med 

överflödig arbetskraft. (Pindyck m.fl. 2013, 234) 
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2.6.2. Styckkostnader 

För att få fram den totala kostnaden per producerad enhet, ATC (Average Total Costs), 

eller också kallad (totala) styckkostnaden, divideras de totala kostnaderna med den 

totala produktionsmängden:  

ATC = TC / y  

 (Doll och Orazem 1984, 45 – 47)  

2.7. Minimering av kostnaderna och vinstmaximering  

För att följande teori skall kunna tillämpas så antas det att företaget strävar efter att 

maximera vinsten. För att maximera vinsten måste produktionen optimeras, dvs den 

optimala mängden produkter skall produceras med hjälp av den optimala mängden 

insatser. Hur stor den optimala produktionen är beror på produktionsteknologin, 

insatspriset och produktpriset. 

Vinsten (Π) definieras som skillnaden mellan de totala intäkterna, TR (Total Revenue) 

och de totala kostnaderna:  

 Π = TR – TC = TR – TVC – TFC = py – wx – TFC = pf(x) – wx – TFC  

I uttrycket stå p för produkten y:s pris och w står för insatsen x:s pris. f(x) står för 

produktionsfunktionen. (Rasmussen 2011, 21; Doll och Orazem 1984, 64)  

De totala kostnaderna består som tidigare konstaterats av rörliga (TVC) och fasta 

(TFC) kostnader som uppstår av rörliga och fasta produktionsinsatser. Dessa optimeras 

separat med olika metoder.   

2.7.1. Produktionsfunktionen  

För att förstå hur de rörliga kostnaderna minimeras måste begreppet 

produktionsfunktionen tas upp.  

När man talar om produktionsteknologi T inom ekonomisk teori, menar man ett 

samband mellan en insats x och en produkt y. (Rasmussen, 2011, 7)  

T och är alla möjliga kombinationer av insatsen x och produkten y, även de ineffektiva. 

Kan man producera 70 skördeenheter med 90 kg kväve, så kan man också producera 

exempelvis 40 skördeenheter med 90 kg kväve. (Rasmussen 2011, 8 – 10)  
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Produktionsfunktionen beskriver de punkter i T som är de mest effektiva insats-

produktkombinationerna. Produktionsfunktionen ger alltså svar då hur mycket 

veteskörd man maximalt kan få med en viss kvävegödsling, om man återgår till 

exemplet. (Uusivuori & Ryhänen 1995, 52)  

Man kan definiera produktionsfunktionen f på följande sätt:  

f (x) = max {y: y ϵ T (x, y)} (Rasmussen 2011, 13)  

Oftast brukar man dock beskriva produktionsfunktionen som:   

y = f (x) (Debertin 1986, 15) 

För produktionsfunktionen gäller lagen om avtagande meravkastning. Det innebär att 

då man tillför mer och mer enheter av insatsen x i en produktion där det finns 

åtminstone en fast insats så kommer produkten y att öka mindre och mindre tills y så 

småningom börjar avta. Med andra ord så avtar meravkastningen för varje insats x man 

tillför. (Rasmussen 2011, 14)  

2.7.2. Optimering av de rörliga insatserna  

För att maximera vinsten π med avseende på insatsen x så skall vinstfunktionen 

deriveras med avseende på x och därefter sättas till lika med noll. Då man deriverar 

vinstfunktionen får man följande ekvation:  

p(d f(x) / dx) ≡ pMPP ≡ VMP = w  

VMP står för värdet på marginalprodukten (value of the marginal product). Ur detta 

kan man konstatera att värdet på marginalprodukten VMP skall vara lika med priset 

på insatsen för att vinsten skall maximeras. En annan ofta använd form av ekvationen 

är denna:  

MPP = w / p 

(Rasmussen 2011, 21) 

Uttrycket visar att prisförhållandet mellan insatspris och produktpris skall vara lika 

med marginalprodukten. Ur ovanstående konstaterade samband kan man räkna ut den 

optimala mängden av den rörliga insatsen x då man vill skapa maximal vinst och 

känner till produktionsteknologin, insats- samt produktpriset.  
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Ur vinstfunktionen kan vi avläsa att Π = TR – TVC – TFC = py – wx – TFC. Om man 

vill optimera produktionen med avseende på produktionen kan man också skriva om 

x som den inverterade produktionsfunktionen f -1(y). Den inverterade 

produktionsfunktionen wf-1 är samma sak som kostnadsfunktionen som kan betecknas 

på följande sätt:  

c(w, y) = wf-1(y)  

Kostnadsfunktionen anger den lägsta möjliga rörliga kostnad som produkten y kan 

produceras med. Vinstfunktioner antar då följande form:  

Π = py – c(w, y) – TFC.  

För att finna de optimala insatsmängderna deriverar man vinstfunktionen med 

avseende på y och sätter derivatan lika med noll. Följande resultat erhålls då:  

p = dc(w, y) / dy = MC  

MC står för marginalkostnaden som anger hur mycket kostnaden ökar då man 

producerar en enhet till (Rasmussen 2011, 24 – 25). Vid optimal produktion gäller 

också att MC = MR (Marginal Revenue) som är värdet på marginalavkastningen eller 

matematiskt p*MPP (Doll och Orazem 1984, 71).  

Utifrån denna funktion erhålls den optimala mängden av rörliga insatsen x. Med den 

erhållna mängden x kan man maximera vinsten och som funktionerna visar är det 

samma sak som att minimera den rörliga kostnaden för produkten y. Styckkostnaden 

är som lägst då vinsten är maximerad (Doll & Orazem, 1984, 71)  

2.7.3. Optimering av de fasta insatserna  

Vid optimering av produktionen är det på kort sikt de rörliga insatserna som går att 

påverka. Vinsten beror dock också på de fasta kostnaderna. År 2015 var 

maskinkostnadernas andel av de totala kostnaderna på växtodlingsgårdarna på 

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps område 20 % medan byggnadskostnadernas 

andel var dryga 3 %. De övriga kostnadernas andel var störst, 22%. Största delen av 

de övriga kostnaderna bestod av åkerarrenden och resten var i praktiken 

försäkringskostnader (Naturresursinstitutet 2018). Dessa kostnader utgör totalt 45 % 

av de totala kostnaderna vilket betyder att dess påverkan på vinsten är av stor 

betydelse.   
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Maskinerna är den största enskilda fasta kostnadsposten. Till de maskinkostnaderna 

hör avskrivning, ränta, försäkring och underhåll. Också lagring av maskinerna kan 

räknas med i maskinkostnaderna men de kan också räknas till byggnadskostnaderna. 

(Norman m.fl. 1985, 79, 85) Vid optimering av maskininsatsen i produktionen gäller 

det att välja rätt maskinkapacitet. En större maskinkapacitet än nödvändigt betyder 

också onödigt stora kostnader. Är maskinkapaciteten däremot för liten så förmår 

jordbrukaren inte nödvändigtvis utföra arbetena i tid. Då maskinkapaciteten minskar 

stiger läglighetskostnaden. Läglighetskostnaden uppstår då skördeutbytet blir sämre 

till följd av att de olika arbetsmomenten inte hinner utföras under den optimala 

tidpunkten. Skörden kan både bli mindre och av sämre kvalitet på grund av 

fördröjningar. I områden med svåra väderleksförhållanden är läglighetskostnaden 

större för en given maskinkapacitet då tidsfönstret för arbetena blir litet. En låg 

maskinkapacitet resulterar också i att läglighetskostnaden varierar mer från år till år. 

Den maskinkapacitet som är den gynnsammaste är den som innebär lägsta summan av 

maskin- och arbetskostnader och läglighetskostnader. (Isacson och Helgstrand 1983, 

91 – 93)  

Förutom själva maskinkapaciteten spelar också maskinernas användningstid roll för 

maskinkostnaden. Då maskinerna används under en längre tid minskar också den 

årliga avskrivningen. Däremot ökar samtidigt underhålls- och reparationskostnaderna 

då maskinerna blir äldre. (Norman m.fl. 1985, 81 – 82) God skötsel av maskinerna i 

allmänhet bidrar till att öka på livslängden. Det blir också mindre avbrott till följd av 

bräckage och därigenom lägre kostnader. (Isacson och Helgstrand 1983, 105 – 106) 

En annan faktor som konstaterats att har betydelse för reparationskostnaderna är 

jordbrukarens skicklighet. En kunnig maskinförare kan hålla reparationskostnaderna 

på en låg nivå. (Norman m.fl. 1985, 85)  

Byggnader är den andra stora enskilda fasta kostnadsposten. Till byggnadskostnaderna 

hör årlig avskrivning, ränta, underhåll och försäkring (Norman m.fl. 1985, 99). För en 

växtodlingsgård är de viktigaste byggnaderna tork och maskinhall.  

För att minimera kostnaderna hör byggnader gäller samma princip med 

läglighetskostnad speciellt för torken. En tillräcklig kapacitet är viktig för att få 

skörden torkad i tid och på så sätt säkerställa produktens kvalitet. Samtidigt blir en 

överkapacitet onödigt dyr.  
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En metod att sänka de fasta kostnaderna är genom maskinsamarbete. I och med att 

flera gårdar använder sig av gemensamma maskiner kan maskinkostnaderna, 

arbetskostnaderna och läglighetskostnaderna fås ner på den enskilda gården. Detta 

grundar sig i att man väljer större maskiner i fall av samarbete för att uppnå en 

tillräckligt hög maskinkapacitet. Större maskiner är i regel billigare per 

arbetseffektenhet än små maskiner vilket leder till inbesparingar. Samarbetet kan bestå 

av gemensamma maskiner eller av arbetslag där exempelvis två jordbrukare ansvarar 

för olika delar av maskinkedjan. Exempelvis har den ena en harv och harvar bägges 

areal medan den andra har en såmaskin och sår bägges areal. (Isacson & Helgstrand 

1985, 96 – 97)  

 

3. Material och metoder  

Materialet till undersökningen består av LIR-gårdarnas ekonomiska resultat mellan 

åren 2006 och 2015 som insamlats av Nylands svenska lantbrukssällskap. Utgående 

från materialet görs en kvantitativ analys genom regressionsanalys.  

3.1. Allmänt om materialet 

Under den undersökta tidsperioden använde sig i medeltal 60 gårdar av LIR-tjänsten 

och antalet varierade mellan 49 och 71 gårdar. Gårdsarealen var i medeltal 141 hektar 

med en variation mellan 128 och 150 hektar. LIR-gårdarnas totala areal under 

tidsperioden var i medeltal 8 480 hektar och arealen varierade mellan 7 370 och 10 080 

hektar.  

Det totala antalet observationer för samtliga år är 602.  

När det kommer till markanvändningen var den klart vanligaste odlingsväxten vårvete 

med 33 % av arealen under hela tidsperioden. Den näst vanligaste var maltkorn med 

15 % av arealen. Efter dessa grödor följer ensilage, vårraps, naturvårdsåker med vall, 

träda, havre, vårrybs och höstvete som alla ligger runt 5 % av arealen. 

Markanvändningen illustreras i figur 5.  
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Figur 5. Markanvändningen på LIR-gårdarna under 2006 till 2015.  

Det är några få växter som dominerar den areal som undersöks. En nykomling som 

kom med 2009 och efter det har blivit en av huvudmarkanvändningsslaget är 

naturvårdsåker med vall. Samtidigt har också arealen med träda minskat.  

Gårdarnas lönsamhet kan mätas med olika nyckeltal men i denna undersökning 

kommer nyckeltalet nettovinst per hektar och styckkostnaden att användas. Hjelm 

m.fl. (1969, 62) definierar företagarvinsten som ett mått på lönsamheten. Enligt 

definitionen fås företagarvinsten av skillnaden mellan de totala intäkterna och dem 

totala kostnaderna. Företagarvinsten syftar på samma sak som nettovinsten i det här 

arbetet. Då man delar nettovinsten på antalet hektar får man nyckeltalet nettovinst per 

hektar i medeltal som också betecknas som täckningsbidrag D (se s. 26).  

I det undersökta tidsintervallet var medeltalet för nettovinsten per hektar 42 euro. De 

årliga variationerna beror på exempelvis prisnivån och varierar således kraftigt.  
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Figur 6. Variationen för nettovinsten per hektar i medeltal på LIR-gårdarna mellan 

åren 2006 och 2015.  

Figur 6 visar LIR-gårdarnas nettovinst per hektar i medeltal för varje år. Då man ser 

på grafen kan man konstatera att nettovinsten per hektar har starka samband med priset 

på spannmål. Vid topparna har spannmålspriset varit högt och i dalarna har 

spannmålspriset varit lågt (Naturresursinstitutet 2018 b) Vid sidan om spannmålspriset 

spelar också priset på insatserna roll. Generellt sett kan man konstatera att lönsamheten 

redan under en längre tid har legat på en låg nivå. På kort sikt kan företag göra förlust 

men på lång sikt måste de skapa vinst för att överleva.  

Då NSL samlar in datauppgifter från LIR-gårdarna för uppföljningen av det 

ekonomiska resultatet använder man sig av vissa specifika beräkningsmetoder för att 

materialet skall bli jämförbart. Detta gäller främst för de ekonomiska nyckeltalen som 

beror på specifika pris och räknemetoder för avskrivningar.  

Huvudsakligen prissätts både produkter och insatser enligt de förverkligade priserna. 

Om dessa inte finns tillgängliga används av NSL framtagna riktpris som skall motsvara 

det verkliga priset under det ifrågavarande året så bra som möjligt.  

Ett riktpris används för skörd i lager eftersom man inte har sålt det och därigenom 

erhållit ett verkligt pris för den ännu.  

För utsäde som producerats på gården används ett riktpris som beaktar prisnivån under 

såningstidpunkten och också iståndsättningskostnader för utsädet. Till 

iståndsättningsåtgärder hör sortering, betning och säckning. Dessa kostnader kan 

också räknas med i den totala arbetskostnader, i växtskyddskostnader och 

maskinkostnader och i så fall räknas de inte med som utsädeskostnader.  
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Naturgödsel prissätts inte över huvud taget. Man antar att arbetskostnaderna ersätter 

näringsämnenas värde.  

Traktorns och skördetröskans driftskostnader prissätts enligt traktorns effekt och 

skärbordets bredd. Till driftskostnaderna räknar man brännoljekostnad och 

smörjmedelskostnad. Man utgår från prisnivån på sommarbrännolja under 

ifrågavarande år och räknar bort accisåterbäringen varefter man får fram ett riktpris 

för olika storleks traktorers och skördetröskors drift per timme.  

Torkning av säd med varmluftstork prissätts antingen med de verkliga 

driftskostnaderna eller med hjälp av riktpris. I fall man använder sig av riktpris utgår 

man från ett givet brännoljepris och ett givet elpris samt storleken på varmluftstorken. 

Man får då ett givet pris per driftstimme.  

För följande rörliga insatser används de verkliga kostnaderna: köpt utsäde, köpt 

gödsel, kalk, växtskyddsmedel, eventuellt torkningskostnaderna, bevattning, 

packning, frakt samt hyror. Dessutom tillkommer ränta på rörelsekapitalet till de 

rörliga kostnaderna. Denna ränta består av en av NSL given ränta som räknas från 

rörelsekapitalet.  

Arbetstimmarna prissätts enligt ett riktvärde som inkluderar lön och 

pensionsförsäkringsavgifter.  Till arbetskostnader hör också arbetsledningen och 

underhåll av täckdiken och öppna diken.  

Maskinernas årskostnad, dvs den del av maskinkostnaden som anses vara en fast 

kostnad består av avskrivning, ränta, underhåll och försäkring. Man utgår från 

nuvärdet på maskinen, dvs den summa man skulle få för maskinen ifall man sålde den 

vid den givna tidpunkten. Avskrivningen för traktorer är 11 %, för skördetröskor 12 % 

och för övriga maskiner 15 % av nuvärdet. Som underhåll räknar man med de verkliga 

kostnaderna. Som försäkringskostnad räknar man antingen med de verkliga 

kostnaderna eller med 0,25 % av nuvärdet. Som ränta räknar man 5 % av nuvärdet.  

Byggnadernas årskostnad räknas också utgående från nuvärdet. Som avskrivning 

räknar man med 6 % av nuvärdet. Underhållskostnaderna räknas enligt de verkliga 

kostnaderna och försäkringen antingen som de verkliga kostnaderna eller som 0,25 % 

av nuvärdet. Som ränta räknar man med 5 % av nuvärdet.  
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Till de allmänna kostnaderna räknar man med de verkliga kostnaderna och de består 

av följande: odlingsplaneringstjänster, marknadsföringsavgifter, telefon-, adb-, och 

övriga kontorsavgifter, fastighetsskatt, personbilens användning inom lantbruket, 

facklitteratur, tidskrifter, småredskap, vägavgifter, underhåll av vägar och diken, 

arbetskläder, medlemsavgifter, kurser och resor.  

Till åkerns kostnader hör räntekrav på den egna jorden, täckdikenas årskostnader och 

arrendekostnader. (NSL 2015, Växtodlingens ekonomiska resultat 2015)  

De ekonomiska nyckeltal som används i undersökningen fås fram huvudsakligen med 

hjälp av täckningsbidragskalkyler som NSL har definierat. NSL tar fram fyra olika 

täckningsbidrag, A, B, C och D. Kalkylerna definieras på följande sätt enligt NSL:s 

rapport ”Växtodlingens ekonomiska resultat 2014”:  

Täckningsbidrag A (TB-A): totala intäkterna (stöd och försäljningsintäkter) – rörliga 

kostnader (utsäde, gödsel, kalk, ogräsbekämpning, sjukdomsbekämpning, övrig 

bekämpning, traktorns och skördetröskans driftskostnader, behandling av skörd, frakt 

och förmedling, bevattning, övriga rörliga, entreprenad och ränta på rörelsekapitalet). 

TB-A framgår både med och inklusive och exklusive stöd i kalkylerna.  

Täckningsbidrag B (TB-B): TB-A – kostnader för det egna arbetet och anställd 

arbetskraft. TB-B framgår både inklusive och exklusive stöd i kalkylerna.  

Täckningsbidrag C (TB-C): TB-B – allmänna kostnader (småredskap, övriga 

kostnader, privata bilens användning inom jordbruket m.m.) och fasta kostnader 

(kostnader för maskiner och byggnader enligt nuvärdesmetoden, underhåll enligt 

verkliga kostnader och försäkringskostnader enligt fastställda normer).  

Täckningsbidrag D (TB-D), även nettovinst eller -förlust per hektar: TB-C – 

åkerkostnad (räntekrav på egna jorden, dikens årskostnader, arrendekostnader samt 

underhåll av vägar och broar).  

3.2. Nyckeltal som används i undersökningen och korrigering 

Det datamaterial som används i denna undersökning grundar sig på årliga rapporter av 

skörd och intäkter, rörliga kostnader, nyckeltal samt produktionsinsatser gårdsvis skilt 

för de olika odlingsväxterna. Rapporterna är tillgängliga i form av excel-filer.  
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De nyckeltal som tas fram ur rapporterna och används i undersökningen är respektive 

gårds nettovinst per hektar, intäkter per hektar i medeltal, rörliga kostnader per hektar 

i medeltal, stöd per hektar i medeltal, totalareal, skörd per hektar samt årtal.  

Då man ser över datamaterialet med styckkostnader för vårvete kan man konstatera att 

det finns tre observationer som har kraftigt avvikande värden. Det gäller observationer 

vars styckkostnad uppgår till drygt 16 000, 1330 samt 1181 euro. Dessa kan bero på 

exempelvis dåliga väderleksförhållanden under skördetiden vilket leder till att skörden 

mer eller mindre blivit obärgad. Dessa observationer tas bort från materialet för att inte 

regressionsmodellen skall bli snedvriden.  

För havrens del finns det fem observationer som saknar styckkostnad. Dessa 

observationer plockas bort.  

För vårrapsens del finns det också fem observationer som saknar styckkostnad, också 

dessa plockas bort.  

Antalet observationer för materialet som rör undersökningen av nettovinsten per 

hektar är 602. Observationsantalet för materialet som rör undersökningen av 

styckkostnaderna för vårvete är 533, för maltkorn 292, för vårraps 191 och för havre 

195 då de avvikande observationerna avlägsnats.  

Av nyckeltalen intäkter per hektar i medeltal och rörliga kostnader per hektar i 

medeltal definieras ett nytt nyckeltal. Nyckeltalet definieras som intäkter per hektar i 

medeltal dividerat med rörliga kostnader per hektar i medeltal. Detta nyckeltal 

beskriver något om hur effektivt den tillhandsvarande produktionsteknologin 

omvandlar de rörliga insatserna till försäljningsintäkter. James & Eberle (2000, 107 – 

110) diskuterar om produktionseffektivitet. De lyfter fram både gödselkostnad och 

försäljningsintäkter per ytenhet som använda mått på produktionseffektivitet. Antas 

(2002, 47 – 48) konstaterar med sina forskningsresultat att de som erhåller bäst 

lönsamhet också har de lägsta rörliga kostnaderna på LIR-gårdarna. Vidare konstaterar 

han att skörden skördenivån påverkar lönsamheten kraftigt. En hög skörd ger 

följaktligen också en högre försäljningsintäkt. Dessa observationer motiverar 

bildandet av det nya nyckeltalet som är en kombination av de mått på 

produktionseffektivitet som James & Eberle lyfter fram.  
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Datamaterialet sammanställs sedan i en excel-fil till ett sammanslaget set av data som 

består av både en tidsserie och tvärsnittsdata. Datamaterialet är dock inte paneldata 

eftersom man inte ur materialet kan särskilja de specifika gårdarnas nyckeltal över 

tiden.  

3.3. Multipel regressionsanalys  

Denna undersökning är kvantitativ. Metoden som används för att svara på 

forskningsfrågorna i denna undersökning är multipel linjär regressionsanalys.  

Enligt Sumelius (2018, 7) är ekonometri ett hjälpmedel med vilket slutsatser kan dras 

ifall en teori stämmer eller inte. Vidare kan ekonometri ge en bild av ett ekonomiskt 

fenomens riktning och storlek som följd av vissa oberoende faktorer. Det bör med 

andra ord finnas en given teori som utgångspunkt när regressionsmodeller byggs upp 

och antaganden om vad resultatet skall bli. Regressionsanalysen visar sedan huruvida 

antagandena stämmer och hur stor effekt de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln.  

Denna undersökning har en given teori i bakgrunden med ett antaget resultat. Därför 

fungerar ekonometriska metoder bra för att svara på forskningens frågeställningar.  

Regressionsanalys är ett verktyg som kan användas inom ekonometrin för att estimera 

parametrar som kan förklara sambandet mellan ett visst antal oberoende variabler X 

och en beroende variabel Y. Utgångspunkten ett datamaterial med ett tillräckligt stort 

antal observationer av olika sammansättningar av X och Y. Utgående från 

datamaterialet estimeras parametrar fram med vilkas hjälp ett estimerat värde på Y kan 

räknas ut då övriga variablers värden finns till hands. Med multipel regression avses 

att det finns flera förklarande variabler X i modellen. De oberoende variablerna kan 

vara antingen numeriska eller kategoriska. En multipel regressionsmall kan definieras 

på följande sätt:  

Y i = α + β 1 X 1 i + β 2 X 2 i + ... + β j X j i + ε i   

Y = beroende variabel  

X j i = oberoende variabler (j = 1, 2, ... k, k = antalet oberoende variabler)  

 α = konstant  
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β j = regressionskoefficienter för oberoende variabeln j  

i = observation  

ε i = felterm 

(Pindyck & Rubinfeld 1998, 85)  

I regressionsmodellen är Y i den variabel som skall förklaras med de oberoende 

variablerna   X j i. Feltermen ε i är skillnaden mellan det observerade värdet på Y och 

det estimerade värdet på Y. Utgående från materialet estimeras värden för α och β j 

fram så att sambandet mellan Y i och X j i förklaras så bra som möjligt.  

Då en regressionsmodell byggs upp bestäms först vad dom skall förklaras, dvs. 

bestämma vad Y är. Denna variabel kallas för den beroende variabeln. Därefter skall 

de oberoende variablerna bestämmas och vilken funktionsform som används. Teorin 

skall vara en grund för val av oberoende variabler och funktionsform.  

Enligt Pindyck & Rubinfeld (1998, 86) skall följande antaganden gälla för en multipel 

regressionsmodell:  

- Förhållandet mellan Y och X skall vara linjärt 

- De oberoende variablerna X j är icke stokastiska variabler vilket betyder att det 

inte förekommer något exakt linjärt samband mellan två eller flera av de 

oberoende variablerna (ingen multikollinearitet)  

- Feltermens förväntade värde är noll för alla observationer (opartiskhet)  

- Feltermens varians är konstant för alla observationer (ingen 

hetersoskedasticitet)  

- Olika observationers feltermer är oberoende av varandra och korrelerar därför 

inte (ingen autokorrelation)  

- Feltermen är normalfördelad.   

Metoden som används vid estimering av parametrar kallas estimator. Inom 

regressionsanalys är minsta kvadratmetoden eller OLS den vanligaste estimatorn. 

Minsta kvadratmetoden går ut på att söka fram de parametrar som minimerar summan 

av de kvadrerade feltermerna. I följande exempel antas att det finns tre variabler, en 

beroende och två oberoende. Matematiskt kan man uttrycka metoden för att ta fram 

parametrarna så här:  
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𝐸𝑆𝑆 =  ∑ 𝜀�̂�
2 =  ∑(𝑌𝑖 −  𝑌�̂�)

2 

𝑌�̂� =  𝛼 +  𝛽1𝑋1 𝑖 + 𝛽2 𝑋2 𝑖 

Den nedre ekvationen anger det estimerade värdet av variabeln Y för observationen i.  

𝛼 =  �̅� −  �̂�1�̅�1 − �̂�2�̅�2  

Denna ekvation beskriver hur man erhåller parametern 𝛼.  

�̅�1 =  ∑ 𝑋1𝑖 𝑁⁄   

�̅�2 =  ∑ 𝑋2𝑖 𝑁⁄  
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(∑ 𝑥1𝑖
2 )(∑ 𝑥2𝑖

2 ) − (∑ 𝑥1𝑖𝑥2𝑖)2
 

 

Dessa ekvationer beskriver hur man erhåller parametrarna 𝛽1 och 𝛽2. Parametern 𝛽1 

beskriver hur mycket variabeln Y ändrar då man tillför en enhet av variabeln X1 och 

variabeln X2 hålls konstant. Motsvarande gäller för 𝛽2 då X1 hålls konstant och man 

tillför en enhet X2. (Pindyck & Rubinfeld, 1998, 86)  

För att mäta hur bra en regressionsmodell förklarar verkligheten brukar man använda 

sig av R2, förklaringsgraden. Detta tal berättar hur stor andel av variationen förklaras 

med regressionsekvationen. Förklaringsgraden kan anta värden mellan 0 och 1 där 1 

innebär att all variation kan förklaras med regressionsekvationen. Den matematiska 

formeln för förklaringsgraden ser ut så här:  

𝑅2 =  
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
=  

∑(�̂�𝑖 −  �̅�)2

∑(𝑌𝑖 −  �̅�)2
= 1 −  

∑ 𝜀�̂�
2

∑(𝑌𝑖 − �̅�)2
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En svaghet med R2 är att den utgår ifrån att modellen är korrekt. Dessutom är R2 

känslig för antalet oberoende variabler. Tillförsel av flera oberoende variabler kan 

aldrig sänka R2 men kan sannolikt höja den. Eftersom det ibland uppstår problem med 

R2 kan också den korrigerade förklaringsgraden �̅�2 användas. Denna metod innebär att 

variansen i stället för variationen mäts och då elimineras förvrängningen som kan 

uppstå vid tillförsel av flera oberoende variabler. (Pindyck & Rubinfeld, 1998, 88 – 

90)  

Då regressionsmodellen byggs upp måste de tidigare nämnda antagandena gälla. I 

andra fall kan modellens användbarhet lida. Följande stycken behandlar hur problem 

med regressionsmodellen konstateras och hur de kan åtgärdas.   

Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler är starkt korrelerade 

med varandra. Detta leder till stora variationer för feltermen, låga signifikansvärden 

och eventuellt till fel förtecken. Däremot leder multikollinearitet inte till att 

förklaringsgraden sjunker. Multikollinearitet kan således upptäckas ifall 

förklaringsgraden är hög men signifikansvärdena är höga.  

För att upptäcka multikollinearitet räknas toleransvärde eller ett så kallat VIF-värde 

(Variance inflation factor). Toleransvärdet är ett värde som definieras genom att 

subtrahera 1 med varje oberoende variabels R2. Toleransvärdet anger hur mycket 

respektive oberoende variabels variation inte kan förklaras med de andra oberoende 

variablerna i modellen. (Pallant 2010, 158) 

 VIF-värdet är det inverterade toleransvärdet och kan också definieras med följande 

formel:  

𝑉𝐼𝐹(�̂�𝑖) =  
𝜎2

(1 −  𝑅2) ∑(𝑋𝑖 −  �̅�)2
  

(Sumelius 2018, 106 – 110)  

Ifall VIF-värdet är över 10 eller toleransvärdet är under 0,1 tyder det på förekomst av 

multikollinearitet. (Pallant 2010, 158)  

Autokorrelation kan bero på fel funktionsform eller på att det fattas en oberoende 

variabel. Autokorrelation leder till att signifikansnivåerna kan bli missvisande och visa 
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för hög signifikans. I praktiken leder detta till att nollhypotesen förkastas på felaktiga 

grunder. (Sumelius 2018, 113 – 121)  

Autokorrelation upptäcks genom ett Durbin Watson d-test enligt följande formel:  

𝐷𝑊 𝑑 =  
∑ (𝜀�̂� − 𝜀�̂�−1)2𝑇

𝑡=2

∑ 𝜀�̂�
2𝑇

𝑡=1

 

Värdet av DW d-testet ligger mellan 0 och 4. Då värdet ligger nära 2 förekommer 

ingen autokorrelation. Då värdet närmar sig 4 förekommer stark negativ 

autokorrelation och då värdet närmar sig 0 förekommer stark positiv autokorrelation. 

Mellan 0 och 2 finns ett dl-värde och mellan 2 och 4 finns ett du-värde. Dessa värden 

beror på antalet observationer n och antalet oberoende variabler. d-värdena går att läsa 

från en tabell. Då DW-testet ger ett värde som ligger mellan 0 och dl förekommer 

positiv autokorrelation. Då DW-testet däremot ger ett värde mellan dl och du betyder 

det däremot att det är osäkert ifall positiv autokorrelation förekommer eller inte. Då 

DW-testet ger ett värde mellan du och 2 betyder det att det inte förekommer 

autokorrelation. Samma procedur gäller för negativ autokorrelation men då börjar man 

från 4 i stället för att börja från 0. (Pindyck & Rubinfeld 1998, 164 – 165)  

Heteroskedasticitet kan uppstå i sådana fall där det förekommer en stor skillnad mellan 

de höga och låga estimerade värdena. I detta fall kan det enkelt bli så att variationen 

för de höga värdena är större än för de låga värdena. Detta blir problematiskt då man 

använder OLS som estimator eftersom den fäster mer vikt vid observationer med stor 

varians för feltermen. (Pindyck & Rubinfeld 1998, 146 – 147)  

Förekomsten av heteroskedasticitet kan undersökas med en grafisk analys av 

feltermernas kvadrater värdet av en oberoende variabel eller det estimerade värdet av 

den beroende variabeln. (Pindyck & Rubinfeld 1998, 152 – 153)  

Heteroskedasticitet kan ocskå upptäckas genom test, exempelvis Breusch-Pagan, 

Koenker- och Glejser test. Nollhypotesen för dessa test är att heteroskedasticitet inte 

förekommer. Ifall testernas p-värden är under 0,05 kan man inte utesluta 

heteroskedasticitet. (Pindyck & Rubinfeld 1998, 155; Sumelius 2018, 148; Seddighi 

m.fl., 73) 
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Heteroskedasticitet kan vara en följd av att datamaterialet är av den arten och då kan 

det vara skäl att välja en annan estimator för att få en mer trovärdig modell. Exempelvis 

kan WLS (Weighted least squares) användas. WLS-ertimatorn fungerar enligt att 

minimera uttrycket:  

∑ (
𝑌𝑖 −  �̂� −  �̂�𝑋𝑖

𝜎𝑖
)

2

 

I detta exempel antas att det finns en konstant och ytterligare en oberoende variabel. 

För att få fram estimaten beta utförs samma sak som i OLS men datamaterialet vägs 

av med variansen innan:  

�̂� =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖/𝜎𝑖

2

∑ 𝑥𝑖
2 / 𝜎𝑖

2 =  
∑(𝑥𝑖/𝜎𝑖)(𝑦𝑖/𝜎𝑖)

∑(𝑥𝑖/𝜎𝑖)2
=  

∑ 𝑥𝑖
∗𝑦𝑖

∗

∑(𝑥𝑖
∗)2

 

I uttrycket är 𝑥𝑖
∗= 𝑥𝑖/𝜎𝑖 och 𝑦𝑖

∗ = 𝑦𝑖/𝜎𝑖.  

Arbetets regressionsanalyser utförs med hjälp av programmet IBM SPSS.  

3.4. Specificering av modellerna  

I de modeller som arbetas fram i detta arbete kommer en oberoende förklarande 

variabel att vara gårdens totala areal. Vid användning av gårdens totala areal som 

oberoende variabel är teorin om stordriftsfördelar utgångspunkten. Enligt den teorin 

skulle styckkostnaderna sjunka, främst som följd av att de fasta kostnaderna sjunker 

då storleken på gården ökar. Då styckkostnaderna sjunker och priset på produkten hålls 

konstant ökar också vinsten. I den här undersökningen definieras gårdsarealen som 

gårdens storlek.  

Användningen av gårdsarealen som en oberoende variabel innebär att de fasta 

kostnaderna ersätts med gårdsarealen. Enligt teorin uppstår stordriftsfördelarna främst 

för de fasta kostnaderna, exempelvis maskinkostnaderna.  

3.4.1. Modell 1 med nettovinsten per hektar som beroende variabel  

Utgångspunkten i uppbyggnaden av denna modell är två variabler, nettovinsten per 

hektar som är den beroende variabeln och gårdsarealen som är den oberoende 

variabeln. För att få en visuell bild av hur det ligger till med sambandet mellan 

gårdsarealen och nettovinsten per hektar så är det tydligt med ett punktdiagram som 
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förklarar observationerna. I figur 7 finns samtliga observationspunkter för samtliga 

undersökta år.  

 

Figur 7. Förhållandet mellan nettovinsten per hektar och gårdsarealen på LIR-

gårdarna under de undersökta åren.  

Ur figur 7 kan man konstatera att variationen är rätt så kraftig och att klara och tydliga 

trender som enbart beror på gårdsarealen saknas. Variationen i detta diagram grundar 

sig delvis i att samtliga år är medräknade utan att ha kategoriserats och att 

prisvariationen har varit kraftig under dessa år. Dock kan man visuellt ana att trenden 

för gårdsarealens inverkan på nettovinsten per hektar är positiv mellan 0 och 200 

hektar. Då arealen överstiger 200 hektar verkar trenden vara konstant. Det går att 

konstatera tecken på en negativ trend kring 400 – 500 hektar medan det igen finns 

tecken på en positiv trend för gårdar på 500 hektar och större.  

Enligt teorin skapar sambandet mellan produktion och styckkostnad antingen en U-

formad eller L-formad LRAC-kurva. Det samma gäller då sambandet mellan 

nettovinsten per hektar och arealen förklaras men då blir förtecknet det motsatta. Den 

U-formade kurvan förverkligas i regressionsmodellen genom att kvadrera arealen och 

den L-formade kurvan genom att räkna naturliga logaritmen på arealen och sedan 

använda dessa variabler som oberoende variabler i regressionsmodellen. 

Funktionsformen är semi-logaritmisk i förhållande till x i det fallet att den naturliga 

logaritmen på x räknas före variabeln förs in i regressionsmodellen (Sumelius 2018, 

64).  
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Utgående från ovan nämnda observationer går det att ana ett semi-logaritmiskt 

samband mellan totalarealen och nettovinsten per hektar Alternativt möjligen 

kvadratiskt. Om observationerna för över 500 hektarsgårdarna skulle lämnas bort 

skulle det luta åt den kvadratiska formen men eftersom de största gårdarna drar upp 

trenden så verkar den semi-logaritmiska funktionsformen vara den bästa.  

En faktor som enligt teorin spelar en stor roll för produktionen och i slutändan för 

nettoresultatet per hektar är produktionens effektivitet. En variabel som förklarar 

produktionseffektiviteten är försäljningsintäkter per rörliga kostnader.  

Genom en visuell granskning av sambandet mellan försäljningsintäkter / rörliga 

kostnader och nettovinst / ha kan det konstateras att ett semi-logaritmiskt samband 

passar bättre än ett linjärt samband. Därför räknas den naturliga logaritmen av 

försäljningsintäkter / rörliga kostnader.  

En annan viktig faktor som inverkar på nettovinsten per hektar är stödnivån. 

Exempelvis betalas det högre stöd per hektar till växtodlingen ifall gården också 

bedriver husdjursproduktion. Vissa stöd minskar också då gårdsarealen blir tillräckligt 

stor. (Svenska lantbrukssällskapens förbund, 244) Stödnivån bör ingå i modellen för 

att förklara den variation i nettovinsten per hektar som stödvariationen ger upphov till.  

För att ta i beaktande prisvariationerna för såväl produkt- som insatspriset 

kategoriseras observationsåren med hjälp av dummy-variabler. Genom dessa dummy-

variabler förklaras också väderleksvariationerna mellan åren. Det första året (2006) 

används som referensår.  

Då ovan nämnda variabler tillförts till regressionsmodellen kan den erhållna 

funktionen specificeras enligt följande:  

 

Y i = α + β 1 lnX 1 i + β 2 lnX 2 i + β 3 X 3 i + β 4 X 4 i + ẟ1 D1i + ẟ2 D2i + ẟ3 D3i + ẟ4 D4i + 

ẟ5 D5i + ẟ6 D6i + ẟ7 D7i + ẟ8 D8i + ẟ9 D9i  

Y = nettovinst per hektar, € / ha 

α = konstant  

X 1i = gårdsareal, ha  
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X 2i = försäljningsintäkter / rörliga kostnader  

X 3i = stöd per hektar, € / ha 

D1i = år 2007  

D2i = år 2008  

D3i = år 2009  

D4i = år 2010  

D5i = år 2011  

D6i = år 2012  

D7i = år 2013  

D8i = år 2014  

D9i = år 2015  

β = regressionskoefficient 

ẟ = regressionskoefficient  

ε i =felterm  

3.4.2. Modell 2 med styckkostnaden som beroende variabel  

Utgångspunkten i uppbyggnaden av denna modell är två variabler, styckkostnaden 

som är den beroende variabeln och gårdsarealen som är den oberoende variabeln. För 

att få en visuell bild av hur det ligger till med sambandet mellan gårdsarealen och 

styckkostnaden så är det ändamålsenligt med ett diagram. Figurerna 8, 9, 10 och 11 

beskriver sambandet mellan styckkostnaden för vårvete, maltkorn, vårraps samt havre 

och gårdsarealen.  
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Figur 8. Förhållandet mellan vårvetets styckkostnad och gårdsarealen på LIR-

gårdarna under de undersökta åren.  

 

 

Figur 9. Förhållandet mellan maltkornets styckkostnad och gårdsarealen på LIR-

gårdarna under de undersökta åren.  
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Figur 10. Förhållandet mellan vårrapsens styckkostnad och gårdsarealen på LIR-

gårdarna under de undersökta åren.  

 

 

Figur 11. Förhållandet mellan havrens styckkostnad och gårdsarealen på LIR-

gårdarna under de undersökta åren.  

 

Utgående från en visuell granskning av diagrammen går det att konstatera aningen 

högre styckkostnader vid de minsta arealerna. Eventuellt förekommer det en 

uppåtgående trend för de allra största gårdsarealerna men trenden är inte entydig. Av 



36 

 

de stora gårdarna finns det heller inte så många observationer.  För havrens del finns 

enstaka observationer för de mindre arealerna där styckkostnaderna är högre än 

medeltalet men i övrigt verkar det saknas en trend för lägre styckkostnader vid större 

arealer. 

Teorin om stordriftsfördelar säger att LRAC-kurvan antingen är U- eller L-formad. 

Med stöd av diagrammen kan man uppskatta att LRAC-kurvan i det här fallet lutar 

mer åt den L-formade kurvan.  

Varken styckkostnaden eller gårdsarealen kan bli negativ. Således är den bäst passande 

funktionsformen i det här fallet är Cobb-Douglas (Sumelius 2018, 63, 66 – 67). Denna 

form fås fram genom att räkna naturliga logaritmen av både den beroende och 

oberoende variabeln före man utför regressionsanalysen.  

Skördenivån bör ingå i modellen som en oberoende variabel. Tidigare forskning med 

LIR-materialet som grund har visat tecken på att skördenivån påverkar styckkostnaden 

kraftigt (Hildén 1996, 63). Denna variabel säger någonting om den 

produktionsteknologi som finns till hands, exempelvis hurudan åkerjord det är fråga 

om och vilka metoder som används i odlingen. Skördenivån kan användas som ett mått 

på produktionsteknologin då man utgår från teorin om produktionsfunktionen och det 

antas att gårdarna eftersträvar vinst. Enligt teorin eftersträvas en sådan skördenivå som 

är ekonomiskt optimal.  

Enheten för skördenivån är ton per hektar. Vid granskning av sambandet mellan 

styckkostnad och skördenivå för de grödor som är föremål för granskning framgår det 

att sambandet inte är linjärt utan L-format. Cobb-Douglas funktionsformen är således 

användbar då båda oberoende variablerna har samma slags samband med den beroende 

variabeln.  
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Figur 12. Förhållandet mellan vårvetets styckkostnad och erhållen skörd per hektar.  

Genom att kategorisera de olika åren med dummyvariabler fås en förklaring till de 

årliga variationerna i väderlek och insatspriser. Dummyvariabler skapas för åren 2007 

– 2015 medan år 2006 fungerar som referensår.  

Regressionsmodellen som förklarar styckkostnaden specificeras enligt följande:  

lnY i = α + β 1 lnX 1 i + β 2 lnX 2 i + ẟ1 D1i + ẟ2 D2i + ẟ3 D3i + ẟ4 D4i + ẟ5 D5i + ẟ6 D6i + 

ẟ7 D7i + ẟ8 D8i + ẟ9 D9i + ε i 

Y = styckkostnad, € / t  

α = konstant  

X 1i = gårdsareal, ha 

X 2i = skörd, t / ha 

D1i = år 2007  

D2i = år 2008  

D3i = år 2009  

D4i = år 2010  

D5i = år 2011  
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D6i = år 2012  

D7i = år 2013  

D8i = år 2014  

D9i = år 2015  

β = regressionskoefficient 

ẟ = regressionskoefficient  

ε i = felterm  

 

4. Resultat  

Syftet med den första regressionsmodellen är att beskriva hur mycket gårdsarealen 

påverkar nettovinsten per hektar i medeltal för gården. Denna modell skall kunna 

förutspå hur mycket gårdsarealen påverkar den slutliga vinsten per hektar då inte 

enbart produktionen utan också stöden beaktas. Den eventuella positiva inverkan på 

nettovinsten per hektar som större gårdsarealer för med sig antas uppstå i lägre 

styckkostnader i produktionen.  

Syftet med den andra regressionsmodellen är att beskriva hur gårdsarealen påverkar 

styckkostnaden för vårvete, maltkorn, vårraps och havre. Denna modell tar i beaktande 

enbart produktionen och dess kostnader och utelämnar helt intäkter och stöd. Således 

förklarar denna modell inte hurudan vinst som gårdarna gör men borde kunna påvisa 

ifall det förekommer stordriftsfördelar i produktionen.  

Samtliga analyser utfördes med programmet IBM SPSS.  
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4.1. Regressionsanalys 1 som förklarar nettovinsten   

Då man genomför regressionsanalys enligt den specificerade funktionen i SPSS med 

estimatorn OLS erhåller man följande resultat:  

Tabell 1. Resultatet av den första regressionsanalysen utförd med OLS.  

Beroende variabel nettovinst / ha 
    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant -775,141 0,000 -12,249 0,000 0,000 

gårdsareal 62,943 0,199 7,491 0,000 1,044 

för.int/r.kost. 339,144 0,512 15,340 0,000 1,643 

stöd/ha 0,600 0,203 7,526 0,000 1,071 

år07 98,360 0,137 3,628 0,000 2,085 

år08 -49,327 -0,067 -1,916 0,056 1,787 

år09 -101,454 -0,129 -3,642 0,000 1,842 

år10 -82,354 -0,105 -3,078 0,002 1,699 

år11 -23,975 -0,030 -0,903 0,367 1,675 

år12 -48,222 -0,061 -1,807 0,071 1,665 

år13 -105,325 -0,135 -3,972 0,000 1,695 

år14 -115,795 -0,145 -4,264 0,000 1,696 

år15 -147,854 -0,174 -5,191 0,000 1,654 

      
Estimator  OLS 

    
R2  0,600 

    
R2 korrigerad 0,592 

    
Durbin-Watson 1,955 

    

 

 

Den korrigerade förklaringsgraden för den estimerade modellen är 0,592, vilket 

innebär att drygt 59 procent av den beroende variabelns variation kan förklaras med 

modellen. Detta värde är relativt högt vilket är positivt med tanke på modellens 

användbarhet.  

De numeriska variablernas koefficienter, dvs. gårdsareal, försäljningsintäkter / rörliga 

kostnader och stöd /ha, har alla ett signifikansvärde på 0,000. Med andra ord är de alla 

signifikanta vilket också är positivt för modellens användbarhet. Vissa av 
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dummyvariablerna, dvs. åren, är inte signifikanta på fem procents nivå men detta 

inverkar inte på modellens användbarhet då det endast tyder på att de ifrågavarande 

åren inte skiljer sig signifikant från referensåret 2006.  

Förekomsten av multikollinearitet granskas med hjälp av VIF-värden. SPSS räknar ut 

VIF-värden för varje variabel och det högsta värdet i modellen är 2,085 för året 2007. 

Eftersom VIF-värdena är så låga är slutsatsen att det inte förekommer 

multikollinearitet i modellen.  

För att kontrollera om det förekommer autokorrelation i modellen studeras Durbin 

Watson-värdet. Modellens DW-värde är 1,955. Enligt tabellvärden ligger du på 

1,90882 då antalet observationer är 650 och antalet koefficienter inklusive konstant är 

13 (Stanford University 2018). Eftersom modellens DW-värde är högre än du värdet 

så kan slutsatsen dras att det inte förekommer autokorrelation i modellen.  

För att kontrollera att modellen är homoskedastisk utförs ett Breusch-Pagan test. Testet 

ger ett signifikansvärde på 0,035 vilket tyder på att det förekommer heteroskedasticitet 

i modellen då det erhållna värdet ligger under 0,05. Breusch-Pagan testet är dock ett 

test som kräver ett stort antal observationer för att ge tillförlitligt resultat. Därför finns 

det skäl att utföra även andra heteroskedasticitetstest för den här modellen. Koenker-

testet ger signifikansvärdet 0,632 vilket ligger långt över 0,05 och tyder således inte 

på förekomst av heteroskedasticitet i modellen. Glejser-testet ger heller inga 

signifikansvärden som ligger över 0,05 vilket också tyder på att heteroskedasticitet 

inte förekommer i modellen.  

Eftersom det finns viss risk för en svagare heteroskedasticitet i modellen utförs också 

en analys med hjälp av estimatorn WLS. Denna estimator är robust mot 

heteroskedasticitet.  

 

 

 

 



41 

 

Tabell 2. Resultatet av den första regressionsanalysen utförd med WLS.  

Beroende variabel nettovinst / ha 
    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant -798,817 0,000 -12,993 0,000 0,000 

gårdsareal 57,585 0,187 7,041 0,000 1,030 

för.int/r.kost. 338,215 0,530 15,483 0,000 1,714 

stöd/ha 0,681 0,250 9,191 0,000 1,081 

år07 92,916 0,127 3,534 0,000 1,877 

år08 -44,929 -0,058 -1,792 0,074 1,513 

år09 -97,745 -0,137 -3,925 0,000 1,789 

år10 -79,605 -0,108 -3,280 0,001 1,575 

år11 -23,994 -0,027 -0,872 0,384 1,373 

år12 -44,979 -0,053 -1,701 0,090 1,417 

år13 -101,414 -0,131 -4,077 0,000 1,507 

år14 -112,932 -0,155 -4,673 0,000 1,603 

år15 -145,843 -0,182 -5,626 0,000 1,538 

      
Estimator WLS 

    
R2  0,597 

    
R2 korrigerad 0,589 

    
Durbin-Watson 1,938 

    
 

Resultatet av denna analys visar en korrigerad förklaringsgrad på 0,589 och ett 

signifikansvärde på 0,000 för samtliga numeriska oberoende variabler. 

Koefficienternas förtecken är identiska med de OLS-estimerade koefficienternas 

förtecken. Värdena av regressionskoefficienterna skiljer sig inte heller nämnvärt från 

OLS-koefficienterna. WLS-koefficienten för gårdsarealen får ett aningen lägre värde 

än OLS-koefficienten för gårdsareal vilket minskar gårdsarealens inverkan på 

nettovinsten per hektar en aning. Skillnaderna är dock marginella och därför går OLS-

analysens resultat att använda.    

Då man återgår till att studera OLS-modellens standardiserade betakoefficienter, kan 

slutsatser dras om vilka variabler som har störst inverkan på den beroende variabeln. 

Resultatet visar att försäljningsintäkter / rörliga kostnader har det högsta 
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standardiserade beta-värdet på 0,512. Därefter följer stöd / ha med 0,203 och 

gårdsarealen med 0,199. Detta innebär att försäljningsintäkter / rörliga kostnader har 

störst betydelse för nettovinsten / ha medan stöd / ha och gårdsarealen har ungefär 

samma betydelse för nettovinsten / ha.  

Regressionskoefficienterna berättar hur mycket den beroende variabeln ändrar i värde 

då en oberoende variabel ändrar i värde med en enhet. Konstanten anger ett grundvärde 

då alla andra oberoende variabler antar värdet noll. I den erhållna modellen har 

konstanten värdet – 775,141. Regressionskoefficienten för variabeln gårdsareal har 

värdet 62,943 medan koefficienten för försäljningsintäkter / rörliga kostnader har 

värdet 339,144. Koefficienten för stöd / ha är 0,6. Detta betyder att då värdet av den 

naturliga logaritmen av gårdsarealen ökar med ett, ökar nettovinsten per hektar med 

62,943 euro. På motsvarande sätt gäller att då naturliga logaritmen av förhållandet 

försäljningsintäkter / rörliga kostnader ökar med 1, ökar nettovinsten med 339,144 

euro. Då stödnivån ökar med 1 euro, stiger nettovinsten per hektar med 0,6 euro.  

Då gårdsarealen och försäljningsintäkter per rörliga kostnader påverkar nettovinsten 

per hektar genom den naturliga logaritmen, är det tydligast att förstå sambandet genom 

en illustration som sätts upp i figur 13.  

 

Figur 13. Den med OLS estimerade nettovinsten per hektar i förhållande till 

gårdsarealen då de övriga variablerna antar medelvärdet för samplet.  
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Grafen ovan anger det med modellen estimerade värdet av nettovinsten per hektar då 

stöd per hektar antar värdet 587,14 euro och förhållandet försäljningsintäkter per 

rörliga kostnader antar värdet 1,87. Dessa värden är respektive variabels medelvärde 

på LIR – gårdarna under det undersökta tidsintervallet. Som år används referensåret 

2006. Utgående från grafen kan man konstatera att gårdsarealen skulle ha en rätt så 

stark inverkan på nettovinsten per hektar, speciellt då det är fråga om arealer upp till 

200 hektar.  

 

 

Figur 14. Den med OLS estimerade nettovinsten per gård i förhållande till 

gårdsarealen då de övriga variablerna antar medelvärdet samplet.  

Figur 14 berättar vad totala nettovinsten per gård är vid olika gårdsarealer och värdet 

räknas ut genom att multiplicera arealen med den estimerade nettovinsten per hektar. 

Ur grafen går det att konstatera att kurvans riktningskoefficient ökar i värde men att 

ökningen avtar då arealen blir större. Detta resultat tyder på att gårdsareaelen har en 

signifikant betydelse för gårdarnas lönsamhet. De fullständiga testresultaten finns i 

Bilaga 1.  

4.2. Regressionsanalys 2 som förklarar styckkostnaden   

I följande regressionsanalyser används den regressionsmodell som specificerats för 

styckkostnader. Resultat rapporteras från grödorna vårvete, maltkorn, vårraps och 

havre. Regressionsanalys med hjälp av samma modell utförs också för grödorna 
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foderkorn, höstvete, vårrybs och sockerbeta men dessa resultat rapporteras inte i detalj 

men diskuteras senare i texten.  

4.2.1. Styckkostnaden för vårvete 

Vårvete är den mest odlade produktionsgrödan på LIR-gårdarna. Då regressionsanalys 

enligt den specificerade funktionen för styckkostnad utförs med estimatorn OLS för 

vårvete under tiden 2006 – 2017 erhålls följande resultat:  

Tabell 3. Resultatet av regressionsanalysen som förklarar vårvetets styckkostnad. 

Som estimator fungerar OLS.  

Beroende variabel styckkostnad 

vårvete 

 
 

   

Oberoende variabel β StdBeta  t-värde sig.  VIF 

konstant 6,999 
 

 91,400 0,000 
 

gårdsareal -0,043 -0,098  -3,413 0,001 1,057 

skörd -0,904 -0,694  -21,799 0,000 1,296 

år2007 0,020 0,020  0,531 0,596 1,818 

år2008 0,141 0,144  3,856 0,000 1,778 

år2009 0,217 0,206  5,631 0,000 1,719 

år2010 0,097 0,088  2,419 0,016 1,683 

år2011 0,136 0,126  3,485 0,001 1,685 

år2012 0,245 0,232  6,419 0,000 1,674 

år2013 0,277 0,267  7,329 0,000 1,701 

år2014 0,246 0,231  6,412 0,000 1,665 

år2015 0,204 0,180  5,113 0,000 1,581 

   
 

   
Estimator OLS 

 
 

   
R2  0,593 

 
 

   
R2 korrigerad 0,584 

 
 

   
Durbin-Watson 2,007 

 
 

   
 

 

Den korrigerade förklaringsgraden för den estimerade modellen är 0,584, vilket 

innebär att drygt 58 procent av den beroende variabelns variation kan förklaras med 

modellen. Detta relativt höga värde inverkar positivt på modellens användbarhet.  
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De numeriska variablernas koefficienter får båda ett signifikansvärde långt under 

gränsen på 0,05. Med andra ord är de alla signifikanta vilket också är positivt för 

modellens användbarhet. En av dummy-variablerna, år 2007, är inte signifikant på fem 

procents nivå men detta inverkar inte på modellens användbarhet då det endast tyder 

på att de ifrågavarande åren inte skiljer sig signifikant från referensåret 2006.  

Med hjälp av VIF-värden granskas förekomsten av multikollinearitet. Den variabel 

som har det högsta VIF-värdet är året 2007 med ett värde på 1,818. De låga VIF-

värdena tyder på att det inte förekommer multikollinearitet i modellen.   

För att kontrollera om det förekommer autokorrelation i modellen studeras Durbin 

Watson-värdet. Modellens DW-värde är 2,007. Enligt tabellvärden ligger du på 

1,90084 då antalet observationer är 550 och antalet koefficienter inklusive konstant är 

12 (Stanford University 2018). Med andra ord finns det ingen orsak att misstänka 

autokorrelation.   

För att kontrollera ifall modellen är homoskedastisk utförs ett Glejser-test. Resultatet 

av testet ger signifikansvärden som ligger långt över 0,05 vilket tyder på att det inte 

förekommer heteroskedasticitet i modellen. Ytterligare utförs Breusch-Pagan och 

Koenker-test för att kontrollera homoskedasticiteten. Breusch-Pagan testet ger ett 

signifikansvärde under 0,05 vilket tyder på heteroskedasticitet medan Koenker testet 

ger ett signifikansvärde som ligger långt över 0,05. Eftersom Breusch-Pagan testet 

kräver ett stort antal observationer kan resultatet ifrågasättas. Eftersom risken för 

heteroskedasticitet inte helt kan uteslutas bör också en analys med estimatorn WLS 

utföras.  
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Tabell 4. Resultatet av regressionsanalysen som förklarar vårvetets styckkostnad. 

Som estimator fungerar WLS.  

Beroende variabel styckkostnad 

vårvete 

    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant 7,003 0,000 106,134 0,000 0,000 

gårdsareal -0,041 -0,100 -3,756 0,000 1,048 

skörd -0,916 -0,745 -25,213 0,000 1,284 

år2007 0,023 0,021 0,686 0,493 1,416 

år2008 0,141 0,135 4,321 0,000 1,431 

år2009 0,221 0,285 8,075 0,000 1,838 

år2010 0,097 0,096 2,980 0,003 1,535 

år2011 0,135 0,098 3,331 0,001 1,267 

år2012 0,246 0,180 6,158 0,000 1,253 

år2013 0,278 0,345 10,102 0,000 1,718 

år2014 0,246 0,279 8,462 0,000 1,602 

år2015 0,206 0,198 6,352 0,000 1,436 

      
Estimator WLS 

    
R2  0,646 

    
R2 korrigerad 0,639 

    
Durbin-Watson 1,982 

    
 

Resultatet av WLS-estimeringen gav en modell med den korrigerade 

förklaringsgraden 0,639 och en signifikantnivå på 0,000 för koefficienterna gårdsareal 

och skörd. Samtliga förtecken är likadan som i OLS-modellen. Små skillnader finns i 

koefficienternas värden, men dessa kan anses som marginella och obetydliga.  

Eftersom resultaten mellan OLS- och WLS-modellen är så lika finns det inget som 

tyder på att OLS-modellen inte skulle vara användbar.  

OLS-modellens standardiserade betakoefficienter berättar vilka oberoende variabler 

som har störst effekt för värdet på den beroende variabeln. I den här modellen har 

skördenivån större effekt än gårdsarealen då skördenivåns beta-värde är – 0,694 och 

gårdsarealens beta-värde är 0,098.  
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Regressionskoefficienterna berättar hur mycket den beroende variabeln ändrar i värde 

då en oberoende variabel ändrar i värde med en enhet. Konstanten anger ett grundvärde 

då alla andra oberoende variabler antar värdet noll. I den erhållna modellen har 

konstanten värdet 6,999. Variabeln gårdsareal har regressionskoefficienten – 0,043 

och variabeln skörd har regressionskoefficienten – 0,904. Detta betyder att då värdet 

av den naturliga logaritmen av gårdsarealen ökar med ett, minskar den naturliga 

logaritmen av styckkostnaden med 0,043. På motsvarande sätt gäller att då naturliga 

logaritmen av skörden ökar med 1, minskar den naturliga logaritmen av 

styckkostnaden med 0,904.  

Då det är fråga om en Cobb-Douglas funktion kan det behövas en graf som gör 

sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln förståeligt. 

Följande graf utgår från referensåret 2006 och som skördenivå används medelvärdet 

för det undersökta tidsintervallet, 4,09 t / ha.  

 

Figur 15. Den med OLS estimerade styckkostnaden för vårvete då skördevariabeln 

erhåller medelskördenivån för samtliga observationer.  

Genom att avläsa figur 15 framgår att gårdsarealens inverkan på styckkostnaden för 

vårvete inte är särskilt stor. Fram till 100 hektar tycks styckkostnaden sjunka med ca 

30 euro men då arealen stiger ytterligare sjunker den bara marginellt. De fullständiga 

testresultaten finns i bilaga 2.  
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4.2.2. Styckkostnaden för maltkorn 

Maltkorn är den näst mest odlade grödan på LIR-gårdarna under det undersökta 

tidsintervallet. Då man utför regressionsanalys enligt den specificerade funktionen för 

styckkostnader erhåller man följande resultat:  

Tabell 5. Resultatet av regressionsanalysen som förklarar maltkornets styckkostnad. 

Som estimator fungerar OLS.  

Beroende variabel styckkostnad 

maltkorn 

    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant 7,175 
 

90,860 0,000 
 

gårdsareal -0,071 -0,174 -5,461 0,000 1,040 

skörd -0,943 -0,757 -22,472 0,000 1,162 

år07 0,052 0,058 1,369 0,172 1,818 

år08 0,120 0,140 3,253 0,001 1,898 

år09 0,206 0,222 5,308 0,000 1,786 

år10 0,114 0,097 2,536 0,012 1,509 

år11 0,137 0,130 3,312 0,001 1,590 

år12 0,294 0,298 7,384 0,000 1,672 

år13 0,279 0,283 6,951 0,000 1,702 

år14 0,292 0,277 7,014 0,000 1,600 

år15 0,231 0,207 5,337 0,000 1,534 

      
Estimator OLS 

    
R2  0,727 

    
R2 korrigerad 0,716 

    
Durbin-Watson 1,935 

    

 

Den korrigerade förklaringsgraden för den estimerade modellen med för maltkorn är 

0,716, vilket innebär att knappt 72 procent av den beroende variabelns variation kan 

förklaras med modellen. I denna bemärkelse är modellen användbar.  

Koefficienterna för gårdsareal och skörd erhåller båda signifikansvärden som ligger 

under gränsen på 0,05. Med andra ord är de alla signifikanta vilket också är positivt 

för modellens användbarhet. En av dummy-variablerna, år 2007, är inte signifikant på 
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fem procents nivå men detta inverkar inte på modellens användbarhet då det endast 

tyder på att de ifrågavarande åren inte skiljer sig från referensåret 2006.  

Med hjälp av VIF-värden granskas förekomsten av multikollinearitet. Den variabel 

som har det högsta VIF-värdet är året 2008 med ett värde på 1,898. Eftersom VIF-

värdena är så låga tyder det på att det inte förekommer multikollinearitet i 

maltkornsmodellen.  

För att kontrollera om det förekommer autokorrelation i modellen analyseras Durbin 

Watson-värdet. Modellens DW-värde är 1,935. Enligt tabellvärden ligger du på 

1,88702 då antalet observationer är 300 och antalet koefficienter inklusive konstant är 

12 (Stanford University 2018) Slutsatsen av detta är att det inte finns orsak att 

misstänka autokorrelation i modellen.  

För att kontrollera ifall modellen är homoskedastisk utförs ett Glejser-test. Resultatet 

av testet ger ett signifikansvärde för skördenivån som ligger långt över 0,05 medan 

signifikansvärdet för gårdsarealen blir 0,052. Det går med andra ord inte helt utesluta 

risken för att modellen är heteroskedastisk. Ytterligare utförs Breusch-Pagan och 

Koenker-test för att kontrollera homoskedasticiteten. Breusch-Pagan testet ger ett 

signifikansvärde under 0,05 vilket tyder på heteroskedasticitet medan Koenker testet 

ger ett signifikansvärde som ligger på 0,616 eller med andra ord långt över 0,05. 

Heteroskedasticitet kan inte helt uteslutas i modellen med maltkorn, varför en 

estimering med estimatorn WLS är nödvändig.  
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Tabell 6. Resultatet av regressionsanalysen som förklarar maltkornets styckkostnad. 

Som estimator fungerar WLS.  

Beroende variabel styckkostnad 

maltkorn 

    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant 7,167 0,000 103,985 0,000 0,000 

gårdsareal -0,066 -0,171 -5,962 0,000 1,020 

skörd -0,953 -0,804 -26,412 0,000 1,145 

år07 0,051 0,053 1,502 0,134 1,563 

år08 0,132 0,114 3,418 0,001 1,374 

år09 0,214 0,289 7,312 0,000 1,935 

år10 0,121 0,128 3,605 0,000 1,566 

år11 0,137 0,157 4,324 0,000 1,639 

år12 0,294 0,345 9,403 0,000 1,666 

år13 0,279 0,337 8,980 0,000 1,740 

år14 0,290 0,312 8,748 0,000 1,577 

år15 0,224 0,191 5,753 0,000 1,364 

      
Estimator WLS 

    
R2  0,774 

    
R2 korrigerad 0,765 

    
Durbin-Watson 2,015 

    
 

Estimering av samma modell med hjälp av WLS ger en korrigerad förklaringsgrad på 

0,765 och ett signifikansvärde på 0,000 för de numeriska variablerna gårdsareal och 

skörd. Samtliga koefficienter i WLS och OLS antar samma förtecken. Endast små 

marginella skillnader i koefficienternas värden förekommer. De obetydliga 

skillnaderna i WLS- och OLS-modellen tyder på att OLS-estimeringens resultat är 

användbart.  

Analysens standardiserade betakoefficienter berättar att skördenivån har större effekt 

än gårdsarealen då skördenivåns betavärde är – 0,757 och gårdsarealens betavärde är 

– 0,174.  
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Regressionskoefficienterna berättar hur mycket den beroende variabeln ändrar i värde 

då en oberoende variabel ändrar i värde med en enhet. Konstanten anger ett grundvärde 

då alla andra oberoende variabler antar värdet noll. Konstanten värdet 7,175 i den 

erhållna modellen för maltkorn. Variabeln gårdsareal har regressionskoefficienten – 

0,071 och variabeln skörd har regressionskoefficienten – 0,943. Detta betyder att då 

värdet av den naturliga logaritmen av gårdsarealen ökar med ett, minskar den naturliga 

logaritmen av styckkostnaden med 0,071. På motsvarande sätt gäller att då naturliga 

logaritmen av skörden ökar med 1, minskar den naturliga logaritmen av 

styckkostnaden med 0,943.  

En graf gör sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

mer förståeligt. Figur 16 utgår från referensåret 2006 och som skördenivå används 

medelvärdet för det undersökta tidsintervallet, 4,0 t / ha.  

 

Figur 16. Den estimerade styckkostnaden för maltkorn i förhållande till gårdsarealen 

då skördevariabeln erhåller medelvärdet för samtliga observationer.  

Grafen visar att vid små arealer upp till ca 100 hektar sjunker styckkostnaden för 

maltkornen märkbart medan minskningen av styckkostnaderna avtar efter det. De 

fullständiga testresultaten finns i bilaga 3.  
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4.2.3. Styckkostnaden för vårraps  

Vårraps är en av LIR-gårdarnas vanligaste odlingsväxter. Då utförs regressionsanalys 

enligt den specificerade funktionen för styckkostnader erhålls följande resultat:  

Tabell 7. Resultatet av regressionsanalysen som förklarar vårrapsens styckkostnad. 

Som estimator fungerar OLS.  

Beroende variabel styckkostnad 

vårraps 

    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant 7,148 
 

104,867 0,000 
 

gårdsareal -0,060 -0,120 -4,762 0,000 1,019 

skörd -0,964 -0,898 -32,592 0,000 1,227 

år07 0,040 0,038 1,104 0,271 1,934 

år08 0,129 0,127 3,561 0,000 2,061 

år09 0,223 0,179 5,545 0,000 1,693 

år10 0,136 0,132 3,636 0,000 2,136 

år11 0,207 0,174 5,277 0,000 1,758 

år12 0,296 0,205 6,658 0,000 1,535 

år13 0,338 0,251 7,943 0,000 1,608 

år14 0,307 0,213 6,939 0,000 1,522 

år15 0,228 0,125 4,384 0,000 1,323 

      
Estimator OLS 

    
R2  0,889 

    
R2 korrigerad 0,882 

    
Durbin-Watson 1,751 

    

 

Den korrigerade förklaringsgraden för modellen med vårraps är 0,882 vilket är ett högt 

värde. Detta innebär att drygt 88 procent av styckkostnadens variation kan förklaras 

med hjälp av modellen. En hög förklaringsgrad är positivt för modellens användbarhet.  

Modellens numeriska variablers koefficienter är gårdsareal och skördenivå. Dessa 

koefficienter antar båda ett signifikansvärde på 0,000 vilket starkt tyder på att de är 

signifikanta. Enda koefficienten som inte är signifikant i modellen är år 2007 men detta 

spelar ingen roll då det är fråga om en dummyvariabel.  
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Vid granskning av multikollinearitet undersöks modellens VIF-värden. Det högsta 

VIF-värdet är 2,136 för året 2010. Eftersom värdet är relativt lågt finns det inte orsak 

att misstänka multikollinearitet i modellen.  

Med hjälp av Durbin Watson-värdet kan man dra slutsatser om autokorrelation i 

modellen. Modellens erhållna DW-värde ligger på 1,751. Enligt tabellvärden ligger dl 

på 1,64301 och du på 1,88595 då antalet observationer är 191 och antalet oberoende 

variabler inklusive konstanten är 12 (Stanford University 2018). Eftersom det erhållna 

DW-värdet ligger mellan dl och du betyder det att det är osäkert ifall det förekommer 

positiv autokorrelation i modellen. Detta betyder dock inte att modellen inte 

nödvändigtvis skulle fungera för vårraps.  

För att undersöka ifall det förekommer heteroskedasticitet i modellen utförs först ett 

Glejser-test. Resultatet av testet visar inga signifikansnivåer som ligger under 0,05 

vilket i sin tur tyder på homoskedasticitet. Vidare utförs Breusch-Pagan och Koenker-

test. Resultaten av dessa test är inte heller signifikanta vilket också tyder på att 

modellen är homoskedastisk.  

Den standardiserade betakoefficienten för gårdsarealen är – 0,12 och för skördenivån 

– 0,898. Detta innebär att skördenivån har en betydligt större inverkan på vårrapsens 

styckkostnad än vad gårdsarealen har.  

Regressionskoefficienten anger hur mycket varje oberoende variabel inverkar på den 

oberoende variabeln, styckkostnaden. Gårdsarealens regressionskoefficient antar 

värdet – 0,06 medan skördenivåns regressionskoefficient antar värdet – 0,964. 

Sambandet mellan gårdsarealen och styckkostnaden för vårraps illustreras i figur 17.   
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Figur 17. Den med OLS estimerade styckkostnaden i förhållande till gårdsarealen då 

de skördevariabeln antar medelvärdet för alla observationer.  

Grafen anger styckkostnadens estimerade värden då skördenivån ligger på LIR – 

gårdarnas medeltal, 1,64 t / ha. Styckkostnaden sjunker nämnvärt till följd av ökad 

areal då arealerna ligger under ca 100 hektar medan minskningen avtar ordentligt efter 

det. Det fullständiga testresultatet finns i bilaga 4.  

4.2.4. Styckkostnaden för havre  

Havre är en allmän odlingsväxt på LIR-gårdarna. Även om grödan inte är arealmässigt 

så betydande så är det ändå många som odlar havre på mindre arealer.  

Då regressionsanalys utförs för havre med den specificerade funktionen för 

styckkostnad erhålls följande resultat:  
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Tabell 8. Resultatet av regressionsanalysen som förklarar havrens styckkostnad, 

estimatorn är OLS.  

Beroende variabel styckkostnad 

havre 

    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant 6,821 0,000 69,589 0,000 0,000 

gårdsareal -0,015 -0,031 -0,896 0,371 1,015 

skörd -0,929 -0,860 -23,594 0,000 1,145 

år07 0,087 0,083 1,779 0,077 1,856 

år08 0,178 0,140 3,286 0,001 1,567 

år09 0,227 0,163 3,889 0,000 1,518 

år10 0,202 0,135 3,307 0,001 1,439 

år11 0,177 0,159 3,542 0,001 1,729 

år12 0,310 0,288 6,334 0,000 1,786 

år13 0,301 0,289 6,208 0,000 1,866 

år14 0,278 0,200 4,817 0,000 1,485 

år15 0,213 0,148 3,571 0,000 1,473 

      
Estimator OLS 

    
R2  0,787 

    
R2 korrigerad 0,775 

    
Durbin-Watson 2,080 

    
 

Modellen som förklarar havrens styckkostnad erhåller den korrigerade 

förklaringsgraden 0,775 vilket betyder att modellen förklarar 77,5 procent av 

styckkostnadens variation. Det relativt höga värdet talar för modellens användbarhet.  

Signifikansvärdet för skördenivån ligger på 0,000 vilket tyder på att den koefficienten 

är signifikant. Däremot ligger signifikansvärdet för gårdsarealen på 0,371. Detta tyder 

starkt på att gårdsarealen som variabel inte påverkar havrens styckkostnad signifikant. 

Av dummyvariablerna är år 2007 inte signifikant på fem procents nivå men detta har 

ingen betydelse.  
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Förekomsten av multikollinearitet undersöks med hjälp av VIF-värden. Det högsta 

VIF-värdet i modellen är 1,866 vilket är relativt lågt. Därav väcks inga misstankar om 

multikollinearitet i modellen.  

Autokorrelation i modellen granskas med DW-värden. Modellens DW-värde är 2,080 

och eftersom du ligger på 1,88569 då antalet observationer är 195 och antalet 

oberoende variabler inklusive konstant är 12 finns det inget som tyder på 

autokorrelation i modellen (Stanford University 2018).  

Följande som granskas är homoskedasticiteten. Först utförs ett Glejser-test för 

modellen och testresultatet visar inte signifikanta värden för heteroskedasticitet för de 

numeriska variablerna. Däremot ligger signifikansvärdena för konstanten och 

skördenivån rätt så nära fem procent vilket gör att misstankarna för heteroskedasticitet 

inte fullständigt kan förbigås. Vidare utförs Breusch-Pagan och Koenker-test. 

Breusch-Pagan testet tyder på hetersokedasticitet medan Koenker-testet inte gör det. 

Eftersom det föreligger en risk för heteroskedasticitet i estimeringen för havre bör 

estimering med WLS-estimatorn utföras.  
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Tabell 9. Resultatet av WLS-regressionen som förklarar havrens styckkostnad.  

Beroende variabel styckkostnad 

havre 

    

Oberoende variabel β StdBeta t-värde sig.  VIF 

konstant 6,972 0,000 87,146 0,000 0,000 

gårdsareal -0,035 -0,040 -2,657 0,009 1,153 

skörd -0,968 -0,971 -53,389 0,000 1,667 

år07 0,084 0,037 1,453 0,148 3,214 

år08 0,216 0,131 3,888 0,000 5,696 

år09 0,233 0,086 3,783 0,000 2,603 

år10 0,168 0,089 2,975 0,003 4,530 

år11 0,178 0,089 3,204 0,002 3,926 

år12 0,290 0,156 5,298 0,000 4,354 

år13 0,288 0,137 5,103 0,000 3,636 

år14 0,266 0,089 4,161 0,000 2,312 

år15 0,222 0,069 3,342 0,001 2,119 

      
Estimator WLS 

    
R2  0,964 

    
R2 korrigerad 0,962 

    
Durbin-Watson 2,050 

    
 

Estimeringen med WLS ger en korrigerad förklaringsgrad på 0,962. Variabeln skörd 

erhåller en signifikansnivå på 0,000 medan gårdsarealen erhåller en signifikansnivå på 

0,009 vilket också skulle betyda att gårdsarealen är signifikant på fem procents 

signifikansnivå. Alla koefficienters förtecken är samma i båda estimeringarna. Vad 

gäller koefficienternas värden förekommer det högre värden för variabeln gårdsareal i 

WLS-estimeringen. I övrigt är koefficienternas värden rätt så lika i OLS- och WLS-

modellerna.  

De standardiserade betakoefficienterna är för gårdsarealen – 0,031 och för skördenivån 

– 0,860. Detta skulle innebära att skörden har större inverkan på styckkostnaden än 

gårdsarealen.  
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Regressionskoefficienten för gårdsareal är – 0,015 och för skörd – 0,929. Sambandet 

mellan gårdsarealen och styckkostnaden för havre presenteras visuellt i figur 18.   

 

Figur 18. Den med OLS estimerade styckkostnaden i förhållande till gårdsarealen.  

Figur 18 visar att gårdsarealens inverkan på havrens styckkostnad verkar vara ganska 

svag. Inte ens vid små arealer verkar effekten vara av betydelse. En snabb analys av 

grafen visar att styckkostnaden sjunker med endast ca 10 euro under de första 100 

hektaren. Det bör tas i beaktande att variabeln gårdsareal inte är signifikant på fem 

procents nivå. De fullständiga testresultaten finns i bilaga 5.  

 

5. Diskussion och slutsatser  

Undersökningen gav svar på de frågeställningar som ställdes. Dessutom gjordes 

intressanta observationer i samband med undersökningen av resultaten vilket ledde 

till vidare diskussion.  

5.1. Diskussion  

Regressionsmodellen för styckkostnad visar att gårdsarealen inverkar signifikant på 

de undersökta grödornas styckkostnader med ett undantag, nämligen havre. Redan 

utgående från att studera det observerade sambandet mellan gårdsarealen och 

styckkostnaden för havre går det inte att urskilja att styckkostnaderna skulle vara högre 

för de små gårdarna, med undantag för tre observationer.  
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Det kan spekuleras i vad orsakerna till detta är. I jämförelse med andra odlingsväxter 

anses havre som en mer anspråkslös gröda. De rörliga kostnaderna som exempelvis 

gödsel och bekämpningsmedel torde vara lägre för havre än för vårvete, maltkorn och 

vårraps men dessa kostnader borde inte avspeglas i variabeln gårdsareal då 

gårdsarealen skall förklara endast de fasta kostnaderna, då man utgår från teorin om 

stordriftsfördelar. Men även de fasta kostnaderna kan tänkas vara lägre vid havreodling 

än vid odling av de övriga växterna, även om de tekniskt sett odlas med samma 

maskinkedja. Detta skulle främst gälla kostnader som uppstår vid skördehantering som 

tröskning och torkning. Havren är ett lättröskat slag av spannmål och torkar lätt upp 

och blir tröskbart efter regn. Dessutom är den oftast inte speciellt sen. Detta kan tänkas 

leda till att tröskkapaciteten inte behöver vara stor och därmed kan kostnaderna fås 

ner. Det samma gäller för torkningen. Havren är lätt att torka vilket möjliggör en 

enklare men billigare torkanläggning.  

Samma modell användes också för att estimera styckkostnaderna för foderkorn, 

höstvete, vårrybs och sockerbeta. Dessa resultat rapporterades inte. Resultatet visade 

att styckkostnaden påverkades signifikant för höstvete och vårrybs. Däremot verkade 

gårdsarealen inte signifikant påverka foderkornets och sockerbetornas styckkostnader. 

I sockerbetsodlingen används en annan maskinkedja samtidigt som gårdarna sällan 

odlar sockerbetor på stora andelar av totalarealen. Detta kan tänkas leda till att 

gårdsarealen inte påverkar sockerbetornas styckkostnader.  

Orsakerna till att styckkostnaderna för foderkorn inte påverkas av gårdsarealen kan 

tänkas vara liknande som för havrens del. Då satsningar på en effektiv skördebärgning 

i foderkornsproduktionen inte är lika nödvändig som i maltkornsproduktionen, är det 

möjligt att klara sig med rätt så billiga maskinkedjor som inte bidrar till höga 

styckkostnader ens för de mindre gårdarna.  

Antalet observationer är också relativt lågt, drygt 100, vilket också kan leda till att 

resultatet kan ifrågasättas.  

Ovan nämnda diskussion är spekulationer och inget av det är testat och på något sätt 

bevisat.  
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5.2. Slutsatser  

Målet med denna undersökning var att ta reda på hur gårdsarealen inverkar på LIR-

gårdarnas lönsamhet.  

I den första delen undersöktes gårdsarealens inverkan på nettovinsten per hektar på 

LIR-gårdarna mellan åren 2006 och 2015. Detta gjordes med hjälp av 

regressionsanalys där den beroende variabeln var nettovinst per hektar och en av de 

oberoende variablerna var gårdsarealen. Övriga variabler var förhållandet 

försäljningsintäkter per rörliga kostnader samt stödnivån per hektar. Utöver dessa 

numeriska variabler tillfördes också de undersökta åren som dummyvariabler. 

Regressionsanalysen gav signifikanta värden för koefficienterna och modellen erhöll 

en relativt hög förklaringsgrad. De andra förutsättningar som ställs för att en 

regressionsanalys skall anses som användbar uppfylldes också.  

Resultatet visar att gårdsarealen påverkar nettovinsten per hektar på en signifikant 

nivå. Gårdsarealens påverkan på nettovinsten per hektar visade sig vara L-formad för 

LIR-gårdarna. Det fanns vissa tecken som tydde på att nettovinsten per hektar skulle 

börja sjunka igen vid gårdsarealer större än 400 hektar men det visade sig dock att en 

semi-logaritmisk funktionsform som skapar en L-formad kurva förklarade variationen 

bäst. Ett större antal observationer av de större gårdarna skulle ha gjort trenden 

tydligare.  

Hur stark gårdsarealens påverkan på nettovinsten per hektar är kan bäst avläsas från 

figur 13 på s. 42. En betydande påverkan kan konstateras. Exempelvis kan man notera 

att den estimerade nettovinsten per hektar ökar med 150 € då gårdsarealen ökar från 

10 till 110 hektar medan motsvarande ökning då gårdsarealen stiger från 110 till 210 

hektar är 40 €. Ökningen avtar sedan kraftigt och mellan 210 och 700 hektar är 

ökningen endast 75 €.  

Med hjälp av regressionsanalysen kan också gårdsarealens inverkan på nettovinsten 

per hektar jämföras med de andra förklarande variablerna, stödnivån per hektar och 

förhållandet försäljningsintäkter per rörliga kostnader. Av dessa tre variabler påvisar 

regressionsanalysens standardiserade betakoefficient att försäljningsintäkter per 

rörliga kostnader har störst betydelse för nettovinstens variation. Gårdsarealen och 

stödnivån har rätt så likadana värden för den standardiserade betakoefficienten och är 

betydligt lägre än för föregående variabels. Generellt sett är förmågan att få stora 
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försäljningsintäkter med låga rörliga kostnader viktigare än gårdsarealen och 

stödnivån per hektar då man försöker skapa en så stor nettovinst som möjligt per 

hektar.  

I den andra delen undersöktes gårdsarealens inverkan på styckkostnaden för vårvete, 

maltkorn, vårraps och havre på LIR-gårdarna mellan åren 2006 och 2015. En 

regressionsmodell som fungerar för alla dessa grödor arbetades fram. 

Produktionsgrödans styckkostnad fungerade som den beroende variabeln. Som 

numeriska oberoende variabler valdes gårdsarealen och skördenivån per hektar och 

som dummyvariabler valdes de undersökta åren. Då modellen användes för de olika 

produktionsgrödorna visade det sig att den oftast fungerade i och med att den gav en 

hög förklaringsgrad och signifikanta värden på koefficienterna. Också de 

förutsättningar som ställs på en tillförlitlig regressionsanalys uppfylldes i de flesta 

fallen.  

Resultaten av regressionsanalyserna av de undersökta grödorna visade att det fanns en 

variation i styckkostnaden som signifikant beror på gårdsarealen för vårvete, maltkorn 

och vårraps. Däremot kunde det inte påstås att gårdsarealen påverkar styckkostnaden 

för havre utgående från det undersökta materialet.  

Det visade sig att sambandet mellan såväl gårdsareal som skörd och styckkostnad 

förklarades bäst med hjälp av en log-linjär funktionsform, eller också kallad Cobb-

Douglas funktionsform. Detta innebär också att sambandet mellan gårdsarealen och 

styckkostnaden skapar en L-formad kurva. Enligt teorin skulle kurvan bli antingen L-

formad eller U-formad och för LIR-gårdarnas del förklarade den L-formade kurvan 

verkligheten bäst där styckkostnaden är hög vid små gårdsarealer och avtar i avtagande 

takt då gårdsarealen ökar. Det kunde anas vissa tecken på stigande styckkostnader vid 

gårdsarealer på 400 hektar och uppåt men dessa tecken var svaga. Ett relativt litet antal 

observationer av de stora gårdarna gör det svårt att tolka trenden då gårdsarealen ökar.  

Styrkan av gårdsarealens effekt på de olika grödornas styckkostnader avläses bäst ur 

figurerna 15, 16, 17 och 18 på sidorna 47, 51, 54 och 58. Gårdsarealen har störst effekt 

på styckkostnaden vid de mindre arealerna. Då gårdsarealen stiger från 10 till 110 

hektar minskar den estimerade styckkostnaden för vårvete med 27 € eller 10 procent 

medan minskningen då gårdsarealen stiger ytterligare är marginell och av mindre 

betydelse. Ser man på maltkornets graf kan man konstatera att gårdsarealen verkar ha 
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större inverkan på maltkornets styckkostnad. Då gårdsarealen stiger från 10 till 110 

hektar sjunker den estimerade styckkostnaden för maltkorn med 57 € eller 18 procent. 

Vårrapsens estimerade styckkostnad sjunker med 92 euro eller 13 procent då 

gårdsarealen ökar från 10 till 110 hektar. Modellens koefficienter för havrens 

styckkostnad var inte signifikanta men motsvarande skulle havrens estimerade 

styckkostnad sjunka med 9 € eller 4 procent då arealen ökar från 10 till 110 hektar.  

Utgående från regressionsanalysens resultat kan man jämföra gårdsarealens och 

skördenivåns effekt på styckkostnadens variation. För samtliga grödor gäller att 

skördenivån har betydligt större effekt på styckkostnadens variation än vad 

gårdsarealen har.  

Det kan konstateras att gårdsarealen enligt de erhållna resultaten oftast påverkar 

styckkostnaderna för de undersökta grödorna men att det beror på grödan hur starka 

effekter det är frågan om. Samma modell användes också för att estimera andra grödors 

styckkostnader men dessa resultat rapporterades inte. Av dessa kunde man konstatera 

att gårdsarealen påverkar höstvetets och vårrybsens styckkostnader. Däremot verkade 

inte gårdsarealen påverka foderkornets och sockerbetornas styckkostnader.  

I den allt tuffare verksamhetsomgivningen som omger den finska växtodlingen och 

även LIR-gårdarna verkar det som om större gårdsarealer har en signifikant positiv 

inverkan på lönsamheten. Däremot verkar gårdsarealens inverkan inte vara speciellt 

stark då en stor gård växer ytterligare. De erhållna resultaten visar också att andra 

faktorer spelar större roll för lönsamheten. En produktiv produktion där man lyckas 

erhålla bra skörd små insatser är en viktig faktor som verkar ha en större betydelse för 

lönsamheten än vad gårdsarealen har. Också val av optimal produktionsgröda kan hålla 

upp lönsamheten även på mindre gårdar.  

5.3. Resultatens tillförlitlighet  

Det totala observationsantalet var 602. För de enskilda grödornas del var antalet 

observationer lägre. Det fanns ett hyfsat antal observationer för de mindre gårdarna 

medan antalet för de större gårdarna var skralt. Detta leder till att resultatet kan vara 

missvisande, speciellt för de största gårdarna. Den grafiska analysen av 

observationerna för de större gårdarna gav antydningar om att lönsamheten började 

minska igen för en del av gårdarna medan andra klarade sig på ungefär samma nivå 

då gårdsarealen växte ytterligare. Det finns med andra ord antydningar om att det 
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uppstår stordriftsnackdelar för en del av gårdarna vid en viss gårdsareal. Ett större 

antal observationer skulle förtydliga trenden.  

De datauppgifter som fanns till hands var begränsade. Tillgång till mera specifika 

uppgifter skulle kunna förbättra modellerna ytterligare. Den oberoende variabeln 

försäljningsintäkter per rörliga kostnader är en variabel som skulle kunna delas upp i 

mer specifika variabler.  

Trots att det förekommer faktorer som inverkar negativt på resultatens tillförlitlighet 

bör det ändå lyftas fram att resultaten understöds av tidigare forskning som skett 

både på LIR-gårdarna och på andra gårdar i Finland och i övriga platser. Resultaten 

är också i enlighet med den teori som finns till hands om stordriftsfördelar.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Resultat av regressionsanalysen som förklarar nettovinsten per hektar  

 

 
 

 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,775a ,600 ,592 148,594125300

000000 

1,955 

a. Predictors: (Constant), år15, LN_produktionseffektivitet, år12, LNgårdsareal, år11, år13, 

Stöd_medel, år10, år14, år08, år09, år07 

b. Dependent Variable: Nettovinst_medel 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19502427,510 12 1625202,293 73,604 ,000b 

Residual 13005246,090 589 22080,214   

Total 32507673,610 601    

a. Dependent Variable: Nettovinst_medel 

b. Predictors: (Constant), år15, LN_produktionseffektivitet, år12, LNgårdsareal, år11, år13, 

Stöd_medel, år10, år14, år08, år09, år07 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -

588,252868700

000000 

586,499267599

999900 

9,30340821900

0001 

180,138731500

000000 

602 

Residual -

537,796203600

000000 

701,188415500

000000 

-

,000000000000

277 

147,103176599

999980 

602 

Std. Predicted Value -3,317 3,204 ,000 1,000 602 

Std. Residual -3,619 4,719 ,000 ,990 602 

a. Dependent Variable: Nettovinst_medel 
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============================================ 

 

Breusch-Pagan and Koenker test 

 

============================================ 

 

The tests use the residuals from the above OLS 

 

OLS output 

                 b        se         t       sig 

constant      ,948      ,908     1,044      ,297 

Stöd_me      ,001      ,001      ,493      ,622 

år07         ,179      ,389      ,459      ,646 

år08         ,491      ,370     1,328      ,185 

år09        -,120      ,400     -,299      ,765 

år10         ,011      ,384      ,029      ,977 

år11         ,702      ,381     1,841      ,066 

år12         ,311      ,383      ,813      ,417 

år13        -,003      ,381     -,009      ,993 

år14        -,164      ,390     -,420      ,674 

år15         ,118      ,409      ,289      ,773 

LNgårds     -,088      ,121     -,726      ,468 

LN_produ     -,050      ,317     -,157      ,875 

 

R-square 

      ,016 

 

 

 

------- ANOVA TABLE  -------- 

                 SS         df         MS          F        Sig 

Model        44,441     12,000      3,703       ,814       ,000 

Residual   2679,616    589,000      4,549   -999,000   -999,000 

 

------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values ---

----- 

                LM        Sig 

BP          22,220       ,035 

Koenker      9,821       ,632 

 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 

 

if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 

 

Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the 

residuals to be normally distributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Bilaga 2: Resultat av regressionsanalysen som förklarar vårvetets styckkostnad  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,770a ,593 ,584 ,20172 2,007 

a. Predictors: (Constant), år2015, ln_gårdsareal, år2010, år2011, år2014, år2009, år2012, 

år2013, LNskördvete, år2008, år2007 

b. Dependent Variable: LNstyckkostnad 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30,886 11 2,808 69,001 ,000b 

Residual 21,201 521 ,041   

Total 52,087 532    

a. Dependent Variable: LNstyckkostnad 

b. Predictors: (Constant), år2015, ln_gårdsareal, år2010, år2011, år2014, år2009, år2012, år2013, 

LNskördvete, år2008, år2007 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 5,0838 6,7119 5,6992 ,24095 533 

Residual -1,54503 ,41258 ,00000 ,19963 533 

Std. Predicted Value -2,554 4,203 ,000 1,000 533 

Std. Residual -7,659 2,045 ,000 ,990 533 

a. Dependent Variable: LNstyckkostnad 
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============================================ 

 

Breusch-Pagan and Koenker test 

 

============================================ 

 

The tests use the residuals from the above OLS 

 

OLS output 

                 b        se         t       sig 

constant      ,990     1,953      ,507      ,613 

ln_gård     -,137      ,320     -,428      ,669 

LNskörd      ,016     1,058      ,015      ,988 

år2007      1,247      ,944     1,321      ,187 

år2008      1,008      ,933     1,080      ,281 

år2009      -,080      ,985     -,082      ,935 

år2010       ,446     1,020      ,438      ,662 

år2011      2,194      ,992     2,211      ,027 

år2012      1,372      ,972     1,411      ,159 

år2013      -,026      ,963     -,027      ,978 

år2014      -,008      ,978     -,008      ,994 

år2015       ,121     1,018      ,119      ,905 

 

R-square 

      ,021 

 

 

 

------- ANOVA TABLE  -------- 

                 SS         df         MS          F        Sig 

Model       294,821     11,000     26,802      1,012       ,000 

Residual  13795,723    521,000     26,479   -999,000   -999,000 

 

------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values ---

----- 

                LM        Sig 

BP         147,410       ,000 

Koenker     11,152       ,431 

 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 

 

if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 

 

Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the 

residuals to be normally distributed 
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Bilaga 3: Resultat av regressionsmodellen som förklarar maltkornets 

styckkostnad  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,852a ,727 ,716 ,15736 1,935 

a. Predictors: (Constant), år15, LNskördmaltkorn, år14, år11, LNgårdsareal, år13, år12, 

år10, år09, år07, år08 

b. Dependent Variable: LNstyckkostnadmaltkorn 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,426 11 1,675 67,651 ,000b 

Residual 6,933 280 ,025   

Total 25,359 291    

a. Dependent Variable: LNstyckkostnadmaltkorn 

b. Predictors: (Constant), år15, LNskördmaltkorn, år14, år11, LNgårdsareal, år13, år12, år10, år09, 

år07, år08 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 4,8453 6,8871 5,7142 ,25163 292 

Residual -1,57994 ,43659 ,00000 ,15435 292 

Std. Predicted Value -3,453 4,661 ,000 1,000 292 

Std. Residual -10,041 2,775 ,000 ,981 292 

a. Dependent Variable: LNstyckkostnadmaltkorn 
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============================================ 

 

Breusch-Pagan and Koenker test 

 

============================================ 

 

The tests use the residuals from the above OLS 

 

OLS output 

                 b        se         t       sig 

constant     -,473     3,119     -,152      ,880 

år07         ,378     1,509      ,250      ,802 

år08        3,025     1,457     2,076      ,039 

år09         ,056     1,535      ,037      ,971 

år10        -,251     1,769     -,142      ,887 

år11        -,121     1,639     -,074      ,941 

år12        -,004     1,572     -,003      ,998 

år13         ,097     1,586      ,061      ,951 

år14         ,100     1,644      ,061      ,951 

år15         ,349     1,707      ,205      ,838 

LNgårds      ,539      ,511     1,055      ,292 

LNskörd    -1,172     1,657     -,707      ,480 

 

R-square 

      ,031 

 

 

 

------- ANOVA TABLE  -------- 

                 SS         df         MS          F        Sig 

Model       346,309     11,000     31,483       ,815       ,000 

Residual  10812,170    280,000     38,615   -999,000   -999,000 

 

------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values ---

----- 

                LM        Sig 

BP         173,154       ,000 

Koenker      9,062       ,616 

 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 

 

if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 

 

Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the 

residuals to be normally distributed 
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Bilaga 4: Resultat av regressionsanalysen som förklarar vårrapsens 

styckkostnad  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,943a ,889 ,882 ,12490 1,751 

a. Predictors: (Constant), år15, LNgårdsareal, år14, LNskördvårraps, år11, år12, år07, 

år09, år13, år08, år10 

b. Dependent Variable: LNstyckkostnadvårraps 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,432 11 2,039 130,713 ,000b 

Residual 2,793 179 ,016   

Total 25,224 190    

a. Dependent Variable: LNstyckkostnadvårraps 

b. Predictors: (Constant), år15, LNgårdsareal, år14, LNskördvårraps, år11, år12, år07, år09, år13, 

år08, år10 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 6,0167 7,7970 6,5893 ,34360 191 

Residual -,37107 ,36872 ,00000 ,12123 191 

Std. Predicted Value -1,667 3,515 ,000 1,000 191 

Std. Residual -2,971 2,952 ,000 ,971 191 

a. Dependent Variable: LNstyckkostnadvårraps 

 



77 

 

                      

          

                 

 
 



78 

 

============================================ 

 

Breusch-Pagan and Koenker test 

 

============================================ 

 

The tests use the residuals from the above OLS 

 

OLS output 

                 b        se         t       sig 

constant     -,317     5,190     -,061      ,951 

LNskörd      ,204      ,801      ,254      ,800 

LNstyckk      ,167      ,755      ,221      ,825 

år07         ,071      ,394      ,181      ,857 

år08        -,192      ,399     -,482      ,631 

år09         ,406      ,464      ,874      ,383 

år10         ,510      ,413     1,235      ,218 

år11         ,272      ,446      ,609      ,543 

år12         ,115      ,529      ,217      ,829 

år13         ,184      ,528      ,348      ,728 

år14         ,083      ,527      ,157      ,875 

år15        -,535      ,582     -,919      ,359 

 

R-square 

      ,040 

 

 

 

------- ANOVA TABLE  -------- 

                 SS         df         MS          F        Sig 

Model        13,231     11,000      1,203       ,671       ,008 

Residual    321,080    179,000      1,794   -999,000   -999,000 

 

------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values ---

----- 

                LM        Sig 

BP           6,616       ,829 

Koenker      7,559       ,752 

 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 

 

if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 

 

Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the 

residuals to be normally distributed 
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Bilaga 5: Resultat av regressionsmodellen som förklarar havrens styckkostnad  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,887a ,787 ,775 ,17095 2,080 

a. Predictors: (Constant), år15, LNgårdsareal, år10, år09, år14, år08, år11, LNskördhavre, 

år12, år07, år13 

b. Dependent Variable: LNstyckkostnadhavre 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,818 11 1,802 61,648 ,000b 

Residual 5,348 183 ,029   

Total 25,166 194    

a. Dependent Variable: LNstyckkostnadhavre 

b. Predictors: (Constant), år15, LNgårdsareal, år10, år09, år14, år08, år11, LNskördhavre, år12, 

år07, år13 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 5,2227 7,2279 5,7198 ,31962 195 

Residual -1,40165 ,36933 ,00000 ,16604 195 

Std. Predicted Value -1,555 4,718 ,000 1,000 195 

Std. Residual -8,199 2,160 ,000 ,971 195 

a. Dependent Variable: LNstyckkostnadhavre 
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============================================ 

 

Breusch-Pagan and Koenker test 

 

============================================ 

 

The tests use the residuals from the above OLS 

 

OLS output 

                 b        se         t       sig 

constant     4,594     2,972     1,546      ,124 

år07       -3,169     1,488    -2,130      ,035 

år08       -3,390     1,647    -2,058      ,041 

år09       -3,569     1,772    -2,015      ,045 

år10       -3,202     1,853    -1,728      ,086 

år11       -3,210     1,513    -2,121      ,035 

år12       -3,274     1,484    -2,206      ,029 

år13       -3,324     1,468    -2,263      ,025 

år14       -3,210     1,753    -1,831      ,069 

år15       -3,074     1,806    -1,702      ,091 

LNgårds     -,454      ,498     -,911      ,364 

LNskörd     1,069     1,194      ,895      ,372 

 

R-square 

      ,050 

 

 

 

------- ANOVA TABLE  -------- 

                 SS         df         MS          F        Sig 

Model       256,552     11,000     23,323       ,868       ,000 

Residual   4917,893    183,000     26,874   -999,000   -999,000 

 

------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values ---

----- 

                LM        Sig 

BP         128,276       ,000 

Koenker      9,668       ,560 

 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 

 

if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 

 

Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the 

residuals to be normally distributed 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 

 

 

 


