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1 Inledning 

1.1 Forskningens bakgrund, mål och struktur 

Priserna på lantbruksprodukter har de senaste fem åren hållit sig på en väldigt hög nivå 

jämfört med tidigare års måttliga nivåer. De höga priserna har påverkat och skrämt 

konsumenter och politiker runt om i världen samtidigt som producenterna har haft svårt att 

tolka marknadssignalerna från den volatila marknaden. (Trostle, Marti, Rosen & Westcott 

2011, 7.) Även världsmarknadspriset på socker har under de senaste åren varit betydligt 

högre än de senaste decenniernas medeltal. I början av år 2010 nådde sockerpriserna sin 

högsta nivå på 29 år. (McConnell, Dohlman & Haley 2010, 28.) I början av år 2011 steg 

priserna till ännu högre nivåer. (USDA 2012a.) Trots att priset sedan dess har sjunkit en 

aning ligger prisnivån fortfarande på en nivå som är 50 procent högre än de senaste 20 årens 

medeltal. Samtidigt ter det sig som om prisfluktuationerna har ökat det senaste decenniet. 

(McConnell m.fl. 2010, 28.) Socker används som livsmedel, som produktionsinsats i 

framställningen av livsmedel och även som råvara för framställning av etanol. På grund av 

detta påverkas en stor del av världens befolkning av prisstegringen, antingen i rollen som 

konsumenter eller som producenter. (Mitchell 2004, 12.)  

De stigande priserna och volatiliteten på världsmarknaden beror på många olika faktorer. 

Årligen stigande konsumtion kombinerat med varierande produktion har gjort att utbudet 

stundvis inte har mött efterfrågan och minskat på lagermängderna. Efterfrågan och 

produktionen av biobränslen har beskyllts för att ytterligare öka efterfrågan på socker. Även 

produktionskostnaderna för socker och etanol i Brasilien framhålls som en orsak till de 

varierande sockerpriserna. Som en av de främsta påverkande faktorerna de senaste åren 

nämns ändå den politiska styrningen som påverkar produktionen i de flesta länder, men 

framför allt i Indien, Brasilien och EU. Speciellt EU:s sockerreform, som genomfördes 2006, 

är av intresse eftersom det ledde till en väsentligt minskad produktion av socker inom EU. 

Även Indiens varierande produktion som till stor del beror på politisk styrning kan med fog 

förväntas ha inverkan på världsmarknaden liksom även Brasiliens etanolpolitik. (McConnel 

m.fl. 2010, 28.) Vädret och klimatet spelar en viktig roll för utbudet på lantbruksprodukter i 

allmänhet, så också för socker. Även makroekonomiska fenomen så som valutakurser, 

ekonomisk tillväxt, energipriser och inflation påverkar priserna på lantbruksprodukter i 

allmänhet. (Abbot, Hurt & Tyner, 2011, iii; Trostle m.fl. 2011, 10-12.) 
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Målet med denna magisteravhandling är att: 

1) Identifiera de främsta och centralaste faktorerna som påverkar världsmarknadspriset 

på socker.  

2) Ge svar på om EU:s genomförda sockerreform år 2006 har påverkat 

världsmarknadspriserna på socker. 

För undersökningen används ekonometrisk estimering och regressionsanalys utgående från 

statistik över de faktorer som kan tänkas påverka priserna. Som grund för forskningen 

används och behandlas litteratur samt forskning berörande prisbildning för 

lantbruksprodukter i allmänhet och socker i synnerhet. Betoning läggs på EU:s 

sockerreform och Indiens fluktuerande produktions inverkan på marknadspriset. 

Avhandlingen består av åtta kapitel. I kapitel ett presenteras avhandlingens bakgrund, syfte 

och mål. Även tidigare studier i ämnet presenteras. I det andra och tredje kapitlet behandlas 

sockermarknaderna och deras referensramar. EU:s sockerregim presenteras i kapitel fyra. 

Pristeorin presenteras i kapitel fem. Kapitel sex består av forskningsmetoden och 

undersökningsmaterialet. I kapitel sju presenteras och diskuteras resultatet av estimeringen. 

Slutsatserna och en bedömning av lämplighet och behov av fortsatt forskning diskuteras i 

det åttonde kapitlet. 

1.2  Tidigare forskning 

Sockerpriset intresserar producenter, industri, konsumenter samt även spekulanter. 

Påverkande faktorer på sockerpriset har lyfts fram i olika diskussionspapper och 

marknadsanalyser men få undersökningar har gjorts där grunden för analyserna har utgjorts 

av statistisk data och ekonometri. Vanligtvis har undersökningarna endast grundat sig på 

grafisk tolkning av tidsserier eller byggt på iakttagelser av olika marknadsfenomen, men 

sällan har dessa slutsatsers riktighet understrukits med hjälp av kvantitativa 

forskningsresultat. Några undantag finns dock. 

Sariannidis (2010) har använt en GARCH- (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) modell för att estimera olika finansiella faktorers effekter på 

sockermarknaderna. För studien användes daglig data från första januari 2002 till sista 

augusti 2009. Studien visar att indexet på aktiemarknaden för 500 stora amerikanska 

företags aktier har en positiv inverkan på sockerpriset. Även högre olje- och etanolpris 

påverkar priset på socker positivt. Effekterna beror på att olja är en viktig del av insatserna i 
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sockerproduktionen, men även för att högre energipriser också ökar efterfrågan på alternativ 

till oljan och på så vis gör etanolframställning av socker mera lönsamt. Då stiger även den 

sammanlagda efterfrågan på socker. Slutligen visar Sariannidis forskning att föregående 

dags volatilitet i förhållandet mellan den amerikanska dollarn och japanska Yenen påverkar 

sockerpriserna negativt, eftersom volatiliteten försämrar tron på råvarumarknaderna. Baffes 

(2007) har estimerat att en ökning i priset på råolja med 10 procent ökar priset på råsocker 

med två procent. 

Nolte (2007) har använts sig av en spatial prisjämviktsmodell för att analysera olika 

scenarion för sockermarknadernas utveckling. Studien visade att EU:s nedskärningar i 

produktionskvoterna innebär en höjning i priserna på världsmarknaden. Samtidigt förutspår 

studien en höjning i världsmarknadspriserna med 31 procent fram till 2015/2016 jämfört 

med situationen som var 2004/2005 om handeln skulle släppas fri. Nolte, Buysse och Van 

Huylenbroeck (2011) har undersökt möjliga interna effekter på pris, produktion och import 

inom EU i fall av att produktionskvoterna skulle upphävas efter marknadsåret 2015/2016. 

Enligt studien skulle ett upphävande av kvoterna innebära en ökning i produktionen 

oberoende av världsmarknadspriset. I fall av höga världsmarknadspriser skulle EU på nytt 

bli en nettoexportör. Bureau, Gohin, Guindé och Millet (2008) drar slutsatserna att EU:s 

sockerreform kommer att ha effekter på världsmarknaderna och priserna. 

Koizumi (2003) undersökte effekterna av Brasiliens senaste politiska beslut angående 

etanolproduktionen och förutspådde att världsmarknadspriset på socker kan stiga med upp 

till 2,2 procent som en följd av en åtta procents ökning i användningen av anhydrous etanol i 

dieselolja. Schmitz, Seale och Buzzanell (2007) har undersökt effekterna av en höjning av 

anhydrous etanolens andel i drivmedlen från 20 till 26 procent. Resultaten visar att 

höjningen skulle innebära att sockerpriserna stiger med två till fyra procent jämfört med 

nivåerna åren 1998-2001 (20,51 cents/pound). Samtidigt skulle Brasiliens export av socker 

minska med 8 till 34 procent beroende av antagandena om efterfrågans elasticitet.  

2 Världsmarknaden för socker 

2.1 Produktionssätt och substitut 

Världsmarknaden för socker kännetecknas av stor spridning av produktionsområden. Socker 

produceras i hela världen i olika klimatförhållanden och på olika sätt. Det finns flera olika 

former av socker. Den vanligaste är sackaros, som vanligtvis endast kallas för socker. 
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Sackaros produceras av sockerbetor eller av sockerrör och är i sin slutliga form identisk 

oberoende av framställningssätt. Sockerbetan är en rotväxt som i sockerproduktion sås och 

skördas en gång om året. Sockerrör är en flerårig gräsväxt som odlas för tre till sex år innan 

beståndet bryts eller förnyas. (Mitchell 2004, 9-10.) Produktionen av rörsocker sker i de 

tropiska klimatområdena, främst i Sydamerika och Asien. Sockerbetan odlas i de 

tempererade områdena, främst i Europa och USA. (Draycott 2006, 1.) 

Trots att slutprodukten, vitt socker, är identisk oberoende om det framställs av sockerbeta 

eller sockerrör, skiljer sig framställningsprocesserna från varandra. Framställningen av vitt 

socker för konsumtion av sockerrör sker i två steg. Från sockerrör framställs först råsocker 

som därefter förädlas till vitt socker. Råsocker från sockerrör går att använda som sådan och 

är billigare att framställa. Av sockerbetan utvinns vitt socker direkt, eftersom råsockret från 

sockerbeta har en obehaglig smak. Raffineringsprocessen för att framställa vitt socker av 

sockerbeta är också effektivare än för råsocker och är även en orsak till att vitt socker 

utvinns direkt ur sockerbetan. För att framställa en enhet av vitt socker krävs 1,087 enheter 

råsocker, vilket betyder att man räknar med att råsocker från sockerrör innehåller 96 procent 

socker. (Mitchell 2004, 9-10.) Råsocker och vitt socker är två olika produkter med egna 

marknader var för sig (Laaksonen & Pulli 2003, 2). 

Förutom sackaros, förekommer även andra former av socker och sötningsmedel. 

Druvsocker (glukos, dextros) är den vanligaste av dessa och framställs ur stärkelse. Den 

vanligaste råvaran är majs, men även vete och potatis används. Tillsammans med 

fruktsocker, eller fruktos, används druvsocker till att framställa isoglukos (High-fructose 

corn syrup, HFCS), som används som sötningsmedel i fram för allt läskedrycker. Isoglukos 

är ett nästan fullständigt substitut till vanligt socker i många fall och används i stor 

utsträckning, speciellt i USA.  Det förekommer också en del artificiellt framställda 

sötningsmedel som används i olika former. (Mitchell 2004, 11-12.) 

2.2 Världsmarknadspris för socker  

Priserna på vitt socker och råsocker följer varandra åt. Vitt socker har ett högre 

marknadspris än råsocker (USDA 2012a; USDA 2012b). De senaste åren har priset stigit till 

betydligt högre nivåer än medeltalet de senaste 20 åren. I början av år 2010 nådde 

sockerpriserna sin högsta nivå på 29 år. (McConnell m.fl. 2010, 28.) I början av år 2011 steg 

priserna till ännu högre nivåer (USDA 2012b). Trots att priset sedan dess har sjunkit en 

aning ligger prisnivån fortfarande på en nivå som är 50 procent högre än de senaste 20 årens 



9 

 

medeltal. Samtidigt ter det sig som om prisfluktuationerna har ökat det senaste decenniet. 

(McConnell m.fl. 2010, 28.) Laaksonen och Pulli (2003, 20-23) nämner att sockerpriset var 

betydligt stabilare under 1990-talet än det var under 1970- och 1980-talen då oljekriserna 

och underskotten på marknaderna gjorde att priserna var väldigt höga. McConnell m.fl. 

(2010, 28) nämner ändå att det ter sig som om volatilitet igen har ökat det senaste decenniet, 

något man även kan utläsa från figur 1. 

Under den föregående pristoppen på andra lantbruksprodukter under åren 2007 och 2008 

reagerade inte sockerpriserna nämnvärt. Under pristoppen som följde år 2010-2011 har även 

sockermarknaderna reagerat kraftigt och stigit märkbart från tidigare nivåer. (Nolte & 

Grethe 2012, 1.) Åren 2008- 2010 karakteriserades av stora underskott i produktionen. 

Säsongen 2010/2011 medförde istället ett rejält överskott, vilket har lugnat marknaderna en 

aning. (ISO 2012, i.) 

 

Figur 1. Priset på vitt socker (Contract No. 407 (aka no.5), London Daily Price, for refined sugar, f.o.b) och råsocker 

(Contract No. 11 nearby) 1989-2012.  (USDA 2012a; USDA 2012b.) 

Marknaden för socker är långt reglerad och majoriteten av socker handlas under någon form 

av handelsavtal. Endast en liten del av den totala sockerhandeln sker till marknadspris. 

(OECD 2007, 20-21.) Inte bara handeln utan även produktionen är långt begränsad och 

utförs under någon form av avtal. Produktionskostnaderna för framställandet av socker 

varierar mycket beroende på framställningssätt och klimat. Kostnaden för produktion av 
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socker från sockerrör är vanligtvis lägre än sockerframställning av sockerbetor. Den ökande 

globaliseringen av handeln har lett till att de nordligare delarna av världen, där sockerbetor 

odlas, sett sig tvungna att skydda sina producenter mot det konkurrenskraftigare framställda 

sockret från sydligare breddgrader. Stränga begränsningar för importmängder och olika slag 

av tullar har använts för att skydda de inhemska marknaderna. (OECD 2007, 17.) 

Den starka protektionismen av sockermarknaderna, med tillhörande gränsskydd och stöd till 

producenterna, har ökat produktionen. Producentpriserna har hållits på en högre nivå än 

marknadspriserna. Som en följd av detta har man inom vissa områden stimulerat 

produktionen till nivåer som överstiger konsumtionen. För att göra sig av med överskottet 

har socker sålts på världsmarknaden med hjälp av exportstöd, vilket har sänkt 

världsmarknadspriset till en onaturligt låg nivå. EU var fram till år 2006 en stor användare 

av exportstöd. (OECD 2007, 18.) Enligt Laaksonen och Pulli (2003, 21-22) har 

subventionerna och handelshindren gjort att socker på många ställen produceras till 

produktionskostnader som överstiger marknadspriserna.  

Marknaderna har dock öppnats i takt med att förhandlingar gällande regler för handel och 

stöd av produktion har gjorts. Speciellt världshandelsorganisationen WTO och dess 

föregångare GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) har varit en drivande faktor. 

Trots detta är marknaden för socker ännu en av de mest reglerade och mest förvrängda 

marknaderna inom livsmedelshandeln. (OECD 2007, 17-18.) 

Produktionsökningar inom sockersektorn kräver stora investeringar i raffineringsindustri 

vilket gör att produktionssidan inte kan reagera på förändringar av efterfrågan tillräckligt 

snabbt. Prissvängningarna, alltså volatiliteten, på sockermarknaden är därför stora. Ökningar 

i efterfrågan leder till stigande priser eftersom industrin inte kan öka kapaciteten direkt. De 

stora investeringskostnaderna i förädlingskapaciteten gör att man ogärna minskar 

kapaciteten, trots att efterfrågan sjunker. Detta i sin tur leder till överproduktion och 

sjunkande priser vid sviktande efterfrågan. (Laaksonen & Pulli 2003, 19-20.)  

De kraftiga prissvängningarna är en av orsakerna till varför många länder ansett det befogat 

att införa stödmekanismer för den inhemska sockerproduktionen. Stödmekanismerna bidrar 

till att trygga självförsörjelsegraden och stabiliserar sockerpriset för både producenterna och 

konsumenterna. Användningen av stödmekanismerna är också det en orsak till att utbudet 

reagerar långsamt på marknadsförändringar. (OECD 2007, 25-29.) 
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Prisbildningens största faktor är förhållandet mellan utbud och efterfrågan. De 

internationella lagrens storlek påverkas av hur förhållandet mellan produktionen och 

konsumtionen ser ut. Speciellt förhållandet mellan storleken på de internationella 

sockerlagren och konsumtionen inverkar. Om förhållandet mellan konsumtionen och lagren 

sjunker, stiger vanligtvis priserna. Laaksonen och Pulli (2003, 22-23) nämner andelen 

utvecklingsländer på sockermarknaden som en av faktorerna som påverkar volatiliteten på 

sockermarknaden. Den ökande andelen sockerimporterande utvecklingsländer de senaste 

decennierna har stabiliserat sockerpriset. Utvecklingsländernas efterfrågan är vanligtvis 

mera känslig för prissvängningar än industriländernas efterfrågan. Vid stigande priser 

reagerar utvecklingsländernas efterfrågan snabbare och starkare än industriländernas 

efterfrågan. Länder med högre priselasticitet minskar alltså efterfrågan mera vid stigande 

priser och stabiliserar således prisnivån. 

2.3 Produktion och konsumtion 

Produktionen av sockerrör har stigit avsevärt under de senaste decennierna (figur 2). Sedan 

1990 har produktionsmängderna av sockerrör ökat med ca 60 procent. Produktionen av 

sockerbeta har under samma tidsperiod minskat med ca 26 procent. (FAOSTAT 2012.) 

 

Figur 2. Produktion av sockerrör och sockerbeta i världen 1970-2010. (FAOSTAT 2012.) 

Sockerproduktionen och konsumtionen har följts åt och har i stora drag fördubblats under de 

senaste 30 åren. Produktionen har stigit från ca 85 miljoner ton år 1980 till 161 miljoner ton 

år 2011. Under samma tidsperiod har konsumtionen ökat från 91 miljoner ton till 157 

miljoner ton, se figur 3.  (USDA 2012d.) Ökningen av befolkningen i världen och stigande 
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inkomster med därmed följande ökning av levnadsstandarden är de främsta orsakerna till 

konsumtionsökningen. Speciellt i utvecklingsländerna ökar konsumtionen. Däremot är 

ökningen liten eller obefintlig i industriländerna. (OECD 2007, 21.) Den lagrade mängden 

socker i världen har varierat under årens lopp. En mätare på förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan som ger en bra bild på försörjningsläget är förhållandet mellan lager och 

användningen (stock to use ratio). Förhållandet räknas ut genom att addera lagervärdet i 

början av året och produktionen samma år, varefter man subtraherar den totala 

användningen samma år. Slutligen dividerar man summan med den totala användningen 

samma år. Förhållandet berättar hur mycket socker det finns i lager jämfört med 

konsumtionen. Förhållandet indikerar även hur många dagars behov som finns i lager. 

Exempelvis ett förhållande på 20 procent innebär att 20 procent av årsbehovet finns i lager, 

motsvarande 73 dagars behov. 

 

Figur 3. Produktion, konsumtion och storlek på lager av socker i världen. (USDA 2012d) 

Brasilien har sedan början av 2000-talet övertagit positionen om marknadsledare gällande 

råsockerproduktionen. Brasiliens produktionsmängd har fortsatt att öka sedan dess och har 

sammanlagt stigit med 133 procent under åren 2000-2010. Indiens produktion fluktuerar 

väsentligt från år till år, men har en stigande trend. Fluktuationerna i Indiens 

produktionsmängder verkar dock ha tilltagit det senaste decenniet.  EU:s produktion har 

minskat sedan år 2000 med 30 procent, vilket till stor del beror på reformen av EU:s 

sockerpolitik år 2006 (se kapitel 4.) Thailand och Kinas produktion har stigit med 26 

respektive 63 procent från år 2000 fram till 2010 (figur 4). (USDA  2012d.) 
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Figur 4. De största producenternas produktion av socker i världen 1980-2010. (FAOSTAT 

2012.) 

Andelarna av den totala produktionen på socker (raw centrifugal = okristalliserat socker från 

både sockerrör och sockerbeta) har genomgått en kraftig förändring under de senaste 20 

åren (figur 5). Speciellt Brasilien har tagit en allt större del av marknaden och landets 

produktion utgjorde nästan 26 procent av den totala produktionen i världen år 2010. EU:s 

andel har krympt med så gott som hälften sedan 1990 fram till 2010. De sex största 

producenternas totala andel har stigit kontinuerligt under de senaste 20 åren och uppgick 

2010 till ca 65 %. (FAOSTAT 2012.) 

 

Figur 5. De största producenternas andelar av sockerproduktionen i världen 1990-2010. 

(FAOSTAT 2012.) 
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2.4 Import och export 

Ryssland har varit den dominerande importören under de senaste decennierna (figur 6). Den 

importerande mängden har i medeltal rört sig kring 3,5 miljoner ton årligen. Ryssland 

förväntas dock minska sin import avsevärt i framtiden på grund av stigande inhemska 

produktionsmängder. (ISO 2012, 14.) USA och EU har även importerat väsentliga mängder, 

kring 2,5 miljoner ton i medeltal. Både USA och EU har ökat sin import av socker de 

senaste fem åren. Kina utgör även en stabil spelare på importmarknaden med i medeltal 1,3 

miljoner ton årligen. (USDA 2012d.) Indiens handel varierar kraftigt på grund av stora 

variationer i den producerade mängden från år till år. Detta beror på produktionscykeln för 

sockerrör som har speciellt stor inverkan på produktionen i Indien. (Landes 2010, 3.) 

 

Figur 6. De största importörerna av socker i världen. (USDA 2012d.) 

Brasilien är utan tvekan den största exportören av socker i världen (figur 7). Brasiliens 

export uppgick till ungefär 25 miljoner ton år 2010 och har vuxit med över 200 procent 

sedan år 2000. EU:s export har krympt väsentligt sedan marknadsåret 2005/2006, då 

exporten uppgick till 8,6 miljoner ton, till 2010/2011 då den exporterade mängden var 1,1 

miljoner ton. Efter Brasilien är Thailand den näst största exportören i världen med i medeltal 

ungefär 4 miljoner ton per år. Även Australien har en stabil ställning som exportör av socker. 

Däremot varierar Indiens exporterade mängder väsentligt från år till år på grund av redan 

nämnda produktionscykel. (USDA 2012d.)  
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Figur 7. De största sockerexportörerna i världen 1991-2012. (USDA 2012d.) 

De väsentliga skiftningarna i Indiens produktions från år till år påverkar även Indiens handel. 

Indien har skiftat mellan att vara nettoexportör till nettoimportör flera gånger under det 

senaste decenniet (figur 8). Indiens stora andel av exportmarknaderna, som mest 12 procent 

år 2007/2008, innebär att volatiliteten har en påverkan på världsmarknaderna och priserna i 

världen. EU har skiftat från nettoexportör till nettoimportör efter sockerreformen 2006, 

vilket har minskat utbudet på exportmarknaderna väsentligt. (USDA 2012d; Landes 2010, 

11.) 

 

Figur 8. Nettoexporten för Indien och EU åren 2000-2011. ( USDA 2012d.) 
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3 Väsentliga determinanter för prisbildningen för socker 

3.1 Produktionscykeln och produktionskostnader för sockerrör 

Sockerpriserna varierar och har varit cykliska i sin natur. En period sträcker sig vanligtvis 

över sex år. En pristopp följs vanligen av en lång tid av sjunkande priser. En av 

förklaringarna till cyklerna är sockerrörsproduktionen. Sockerröret är en mångårig växt som 

odlas tre till sex år i följd. Kostnaderna för uppbrytande av sockerröret är höga och intresset 

att byta till andra växter mitt i en odlingsperiod är således litet. (OECD 2007, 25-28.) 

Speciellt Indiens produktion kännetecknas av en kraftig fluktuation under 

produktionscykelns gång. Svängningarna i produktionsmängderna har alltid varit kraftiga, 

men det ter sig som om de ytterligare har förstärkts det senaste årtiondet. Skillnaderna i 

produktionsmängderna i Indien från år till år beror främst på den skördade arealen som 

varierar från år till år. Förutom den odlade arealen påverkar även skördenivåerna 

naturligtvis produktionsmängdernas storlek. Skördenivåerna varierar beroende på väder, 

främst mängden nederbörd har stor betydelse trots att en stor del av Indiens sockerrörsareal 

bevattnas.  Skörden är störst vid den första skörden, som äger rum ungefär 10 månader efter 

planteringen. Därefter sjunker avkastningen vid de följande två till tre skördarna. Därför 

påverkar inte enbart den totala sockerrörsarealen produktionsmängderna, utan även andelen 

som är första årets växtlighet har betydelse. Produktionscyklerna i Indien förstärks även av 

politisk inblandning i produktionen. Mer om detta i kapitel 3.5. (Landes 2010, 3.) 

3.2 Etanolproduktion och –konsumtion 

Socker kan förutom att konsumeras som sådant eller användas i tillverkningen av livsmedel, 

även fungera som råvara för etanolproduktion. Ungefär 60 procent av etanolproduktionen 

härstammar från sockerrör eller sockerbeta. Etanol används främst som drivmedel för bilar. 

Ungefär två tredjedelar av etanolen används som bränsle till olika fortskaffningsmedel. 

Vanligtvis är produktionskostnaderna trots allt högre för etanol producerat på socker jämfört 

med traditionella drivmedel så som bensin eller dieselolja vilket gör att etanolproduktionen 

och konsumtionen är bundna till politiska incentiv och subventioneringar. (Mitchell 2004, 

12.) Brasilien är världen största exportör av socker, men även världens största producent av 

etanol med sockerrör som råvara, vilket gör att Brasilien har stor inverkan på 

världsmarknadspriset på socker. (Koizumi 2003, 1.) De stigande oljepriserna på grund av 

oljekrisen i början 1970-talet gjorde att Brasilien satsade på att stöda produktionen av etanol 

för att minska oljeberoendet. Förändringar i den politiska styrningen har gjort att 



17 

 

förhållandet mellan användningen av sockerrör till socker och etanol har skiftat under årens 

lopp. (Brandâo 2008, 25.) Trostle m.fl. (2011) anser dock att man inte kan beskylla 

etanolproduktionen i världen som den största orsaken till stigande priser på 

lantbruksprodukter överlag.  

Brasiliens etanolproduktion delas in i två olika produkter: anhydrous etanol och hydrous 

etanol. Hydrous kan ses som ett fullständigt substitut till bensin, medan anhydrous blandas 

med bensin. Den statliga styrningen avgör blandningen av anhydrous etanol och bensin och 

påverkar således efterfrågan på anhydrous och hydrous etanol, vilket även avgör efterfrågan 

på produktionen av sockerrör. Tillsammans utgör de den totala produktionen av etanol. 

(Brandâo 2008, 28-29.) Brasiliens sockerrörsproduktion allokeras till etanol- och 

sockerproduktion. Under årens lopp har fördelningen varierat, men under de senaste åren 

har etanolens andel rört sig mellan 50 och 60 procent, se figur 9. (UNICA 2012a; UNICA 

2012b; *ISO 2012, 2.) Trots att den brasilianska etanolen främst används för de inhemska 

marknaderna, påverkar produktionsmängderna även de internationella sockermarknaderna. 

En större andel etanolproduktion innebär att sockerproduktionen sjunker och exporten av 

socker även minskar vilket minskar utbudet på världsmarknaden. (Schmitz m.fl. 2007, 1.) 

McConnell m.fl. (2010, 32) nämner dock att Brasiliens satsningar på etanolproduktion i det 

långa loppet har haft positiv inverkan på Brasiliens sockerproduktion. Etanolproduktionen 

har erbjudit ett alternativ och ökad flexibilitet för producenterna som inneburit att tillväxten 

som helhet har gynnats. 

 

Figur 9. Brasiliens sockerrörsproduktions fördelning mellan socker och etanol 1991-2009
1
. 

(UNICA 2012a; UNICA 2012b; *ISO 2012, 2.) Egen bearbetning med hjälp av Brandâo 

2008, 26. 1Ekvivalenter: 1 kg ekvivalent = 0,953 kg socker, 0,550 anhydrous etanol, 0,574 hydrous etanol.  
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3.3 Priset på olja 

Priserna på jordbruksprodukter har alltid varit bundna till priset på olja i någon mån. De 

högsta priserna på lantbruksprodukter någonsin sammanföll med oljekrisen år 1973. Oljans 

inverkan beror på dess stora roll som insats i jordbruksproduktionen. Speciellt 

framställningen av konstgödsel i form av kväve kräver mycket olja. Kväve är ett av de 

viktigaste näringsämnena för alla växter och används därför i stor utsträckning inom 

lantbruket. Tidigare påverkade oljepriset enbart priset genom sin påverkan på insatsernas 

priser, men har i och med etanolframställningen även fått en annan dimension. Numera 

påverkar även oljepriset fördelningen av lantbruksvarorna till framställning av livsmedel 

och etanolproduktion. Detta gör granskningen av oljeprisets effekter på 

världsmarknadspriserna svårare eftersom oljepriset påverkar både utbudet och efterfrågan på 

samma gång. (Piesse & Thirtle 2009, 125; 127.) Baffes (2007, 15) har estimerat att en 

ökning i priset på råolja med 10 procent ökar priset på råsocker med två procent.  

3.4 Valutakurser 

Den största delen av handeln av jordbruksprodukter sker i amerikanska dollar. Då dollarns 

värde försvagas jämfört med andra valutor, innebär det att priserna på världsmarknaderna 

stiger. På motsvarande sett sjunker världsmarknadspriserna då värdet på den amerikanska 

dollarn förstärks gentemot andra valutor. (FAO m.fl. 2011, 11.) Orsaken till förändringarna 

på världsmarknaden beror på att kostnaderna för importen minskar då värdet på exportörens 

valuta sjunker gentemot importörens valuta (Piesse & Thirtle 2009, 123). Piesse och Thirtle 

(2009, 124) framhåller dock att det råder stora meningsskiljaktigheter gällande storleken på 

dollarns inverkan på de stigande världsmarknadspriserna på lantbruksvaror de senaste åren.  

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den brasilianska realen kan inverka 

avsevärt på produktionskostnaderna för socker producerat i Brasilien. (USDA 2011, 9.) 

Eftersom Brasilien är den största producenten och exportören av socker har de brasilianska 

produktionskostnaderna en viktig roll för sockerpriserna. Då den amerikanska dollarn är 

stark jämfört med den brasilianska realen, sjunker produktionskostnaderna för det 

brasilianska sockret och gör således exporten mera konkurrenskraftig. I och med större 

exportmängder från Brasilien ökar utbudet på världsmarknaden och har således en negativ 

inverkan på sockerpriserna. Under åren 1997-2003 tappade realen i värde, exporten ökade 

och samtidigt sjönk världsmarknadspriserna. Det stigande värdet på realen jämfört med 
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dollarn under åren 2003 till 2009 sammanföll även med stigande sockerpriser. (McConnell 

m.fl. 2010, 30-32.) 

3.5 Politiska och handelsmässiga beslut 

Sockerproduktionen styrs i många länder av politiska beslut och är en av de marknader med 

mest inblandning av statliga organ (Mitchell 2004, 2). På grund av detta har endast ungefär 

20 procent av den totala handeln skett på den fria världsmarknaden, emedan den resterande 

delen av handeln har gjorts under handelsavtal. (Garside, Hills, Marques, Seeger, & Thiel 

2005, 10.) Brasilien är världens största producent och exportör av socker, en position som 

ytterligare framhävdes i och med att EU övergick från nettoexportör till nettoimportör i 

samband med sockerreformen år 2006. Under 1990-talet uppgick EU:s andel av 

exportmarknaderna som mest till 20 procent, men nedskärningarna i kvoterna år 2006 

förändrade läget avsevärt. (McConnell m.fl. 2010, 30.) Sammanlagt minskade EU:s 

sockerkvot med nästan 6 miljoner ton, något som krävdes för att balansera upp marknaderna 

(Nolte m.fl. 2011, 1-2). (Se kapitel 4). 

Brasiliens sockermarknad har öppnats under de senaste decennierna. Sedan början av 2000-

talet har priset på socker och etanol inte direkt bestämts av staten. Trots detta har den 

brasilianska staten stort inflytande på marknaden, eftersom de bestämmer över blandningen 

av etanol och bensin i drivmedlen för bilar. Samtidigt kan även exportskatter införas för 

socker som kan uppgå till 40 procent. (Brandâo 2008, 31-34.) Staten stöder även 

producenternas investeringar med ansenliga summor (ISO 2012, 21). 

Variationerna i de asiatiska ländernas produktion leder till stora skillnader i dessa länders 

import och export från år till år. Dessa variationer beror till stor del på olika polit iska beslut. 

(McConnell m.fl. 2010, 30.) Speciellt Indien, som är världens näst största producent av 

socker, möter återkommande variationer i produktionen som en följd av politisk inblandning. 

Den indiska staten använder sig av flera olika verktyg för att styra sockerproduktionen. 

Staten använder sig av prisstöd till producenterna i form av minimipris för socker. Dessa 

grundar sig på uppskattade produktionskostnader. I vissa stater i Indien används utöver 

dessa ännu ett högre minimipris som sockerindustrin är skyldig att betala. Statistiken visar 

att den odlade arealen nära följer det bestämda minimiprisernas utveckling, dock med en 

fördröjning som gör att utbudet och efterfrågan har svårt att mötas. Minimipriserna kan 

fortsätta att stiga under tider av överskott, trots att marknadsläget inte är gynnsamt för 

industrin. Detta leder till ekonomiska problem för industrin som får problem med 
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betalningar till odlarna. Först i detta skede blir incentiven tillräckliga för odlarna att minska 

arealen. Staten styr även all handel med socker. Handeln sker till marknadspris men är 

kvotbestämd. Tio procent av handeln måste ske till priser under marknadspriset. Denna 

andel går till offentlig distribution till konsumenter. Dessutom använder sig Indien av 

interventionslager för socker. De senaste åren har man även använt sig av olika temporära 

verktyg i försök att minska spekulation och utrikeshandel. (Landes 2010, 5-8.) 

4 Europeiska unionens sockerordning 

4.1 Europeiska unionens sockerpolitik 1968-2006 

4.1.1 Grundtanke och utveckling 

EU:s gemensamma ordning för sockermarknaden har funnits ända sedan år 1968. 

Grundtanken bakom den gemensamma marknaden inom unionen har varit att säkerställa en 

rättvis inkomst för sockerbetsodlarna och trygga självförsörjningen av socker. Ett garanterat 

minimipris för sockerbetor till odlarna har gett odlarna trygghet. För industrin har man 

garanterat ett interventionspris för vitt socker. För att skydda den inre marknaden från 

billigare producerat socker från utomstående länder har importtullar använts. Produktionen 

har begränsats och fördelats med hjälp av produktionskvoter som tilldelats varje land. 

Överskottsproduktionen som har uppstått har sålts på den fria marknaden med hjälp av 

exportstöd. Utgifterna har täckts med medel ur den gemensamma budgeten och av avgifter 

som uppburits av industrin och odlarna. (Europeiska kommissionen 2004, 4.) 

Det garanterade minimipriset till odlarna och interventionspriset för vitt socker till industrin 

garanterade en stabil prisnivå. Denna nivå var dock betydligt högre än världsmarknadspriset. 

Konsumenterna möttes av en stabil prisnivå, som dock var hög och finansierades av 

konsumenterna själva. De största utgifterna för den gemensamma sockerpolitiken uppstod 

däremot av kostnaderna för exportstödet. Detta finansierades främst av odlarna och 

industrin, vilka ålades betala tariffer för produktionskvoterna. Medlemsländerna tog betalt 

av industrin för deras produktionskvoter. Industrin i sin tur samlade in 58 procent av dessa 

utgifter av odlarna. Denna ordning gjorde att man inom producentorganisationerna ansåg att 

stöden till odlarna och industrin ingalunda var marknadsförvrängande utan istället 

självfinansierade av odlarna och industrin själva. (OECD 2007, s. 68-69.)  
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Fram till år 2006 hölls den gemensamma sockerordningen i stort sett oförändrad. Några 

mindre, men dock väsentliga, ändringar gjordes år 1975 när Storbritannien blev medlem av 

unionen. EU tog då över en del av Storbritanniens handelsförpliktelser gentemot det 

brittiska samväldets tidigare kolonier. Avtalen förpliktigade EU att öppna de inre 

marknaderna för socker producerat av sockerrör från dessa så kallade ACP-länder (African, 

Caribbean and Pacific countries). För detta socker, som importerades, garanterades unionens 

inre marknadspris. Avtalet innebar att större mängder socker producerat inom unionen 

måste exporteras för att balansera upp marknaderna. (Europeiska kommissionen 2004, 4.) 

En andra väsentlig ändring gjordes år 1995 i samband med att nya begränsningar gällande 

exportstöd infördes efter överenskommelser gjorda under Uruguay-rundan. Under Uruguay-

rundan, som bestod av länder som tillhörde världshandelsorganisationen WTO:s 

föregångare GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), gjordes avtal för vilka 

handelshinder som tilläts inom internationell handel med jordbruksprodukter. EU tvingades 

som en följd av dessa avtal att begränsa beloppen som betalades som exportstöd. För att 

minska exporten infördes stöd som betalades för minskande av produktionskvoterna i fall 

beloppen för exportstöden överskred den överenskomna gränsen. (Europeiska 

kommissionen, 2004, 4.) 

Från och med år 2001 har även de minst utvecklade länderna, (least developed countries, 

LDC), haft tillträde till EU: s inre marknader. Avtalet går under namnet Everything but arms 

(EBA), som innebär att LDC-länderna har rätt att exportera allting förutom vapen till EU. 

Exporten till unionen sker utan tullar och tariffer. Detta avtal ökade ytterligare importen av 

socker från utomstående länder och tvingade EU att exportera mera av det egna sockret. 

(Laaksonen & Pulli 2003, s. 34-38.) 

4.1.2 Kvoter och priser 

Sockerbetskvoten, som tilldelades alla länder, delades in i tre olika delar. A-kvoten, som var 

den egentliga kvoten socker som varje land hade rätt att producera, utbringade det högsta 

priset. B-kvoten, vars uppgift var att ge industrin och odlarna flexibilitet, prissattes betydligt 

lägre. Priset för B-kvotssocker var dock även det högre än världsmarknadspriserna. Den 

mängd socker som producerades utöver den sammanlagda mängden A- och B-kvotssocker 

kallades för C-socker. C-sockret måste exporteras till områden utanför unionen utan stöd 

och säljas till världsmarknadspris. För att stabilisera marknaderna och ge flexibilitet vid 

varierande väderförhållanden infördes en så kallad ”Carry-over”-kvot. Med hjälp av ”Carry-
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over”-kvoten kunde industrin och odlare som producerat över sin kvot, skjuta över den 

överstigande delen till nästa års kvot. På så vis minskade risken för att odlarna tvingades 

sälja sin skörd som C-socker. Detta innebar dock att kvoterna allt mer överstegs, eftersom 

odlarna ansåg det vara värt att producera så mycket som möjligt eftersom möjligheten att 

flytta över skörden till nästa års kvot fanns. (Europeiska kommissionen, 2004, 9-11.) 

Interventionspriset på vitt socker inom EU av standardkvalitet steg under åren 1968-2006 

från 212,30 euro per ton till 631,90 euro per ton. Samtidigt steg det garanterade 

minimipriset för sockerbetor tillhörande A-kvoten från 17,00 euro per ton till 46,72 euro per 

ton. Priset på socker tillhörande B-kvoten utvecklades under samma tidsperiod från 10,00 

euro per ton till 32,42 euro per ton. Prisnivån för C-sockret varierade, beroende på 

marknadsläge och förhandlingar mellan odlare och industri, men höll sig på en nivå mellan 

10 euro per ton till 20 euro per ton. För områden där självförsörjningsgraden var låg 

garanterades ett pristillägg. Exempelvis Finlands sockerbetsodlare garanterades därför ett 

pris för varje ton sockerbetor som var 1,90 euro högre än minimipriset om 46,72 euro per 

ton. (Europeiska kommissionen, 2004, 25.) 

4.2. Europeiska unionens nuvarande marknadsordning för socker under åren 

2006-2014 

4.2.1 Bakgrund 

Förändringarna inom sockerpolitiken var små under åren 1968-2006. Detta i kombination 

med att resten av EU:s lantbrukspolitik genomgick stora förändringar under åren 1992-2003, 

ledde till att sockerbetsodlarnas situation utvecklades gynnsammare än övriga odlares 

ekonomiska situation. Producentpriserna för sockerbetor var betydligt högre än 

producentpriserna för spannmål och andra växter inom EU. Övriga odlare hade integrerats i 

systemet med frikopplade stöd, genom reformer inom den gemensamma lantbrukspolitiken. 

Reformerna sänkte producentpriserna för de växter tillhörande reformerna, medan 

sockerpriset fortfarande hölls på en hög nivå. Sockerbetsodlingens lönsamhet var därför på 

en högre nivå än för de övriga växterna. De höga producentpriserna, som var bundna till 

produktionsmängderna, ansågs även vara marknadsförvrängande både för produktionen och 

för handeln. Samtidigt hamnade industrin, som står för 70 procent av konsumtionen, i en 

situation där de högre priserna för insatserna minskade deras konkurrenskraft. Även den 

ökande exporten av överskottssocker med hjälp av exportstöd stötte på motstånd av övriga 

sockerproducerande länder eftersom det sänkte sockerpriserna till en onaturligt låg nivå. 
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Tillsammans utgjorde dessa orsaker en tillräcklig påtryckning för att Europeiska 

kommissionen ansåg sig tvungen att reformera sockerpolitiken. (OECD 2007, s. 73.)  

Bureau m.fl (2008, 2) lyfter fram att endast 16 miljoner ton av de ungefär 20 miljoner som 

producerades före reformen konsumerades internt. Resten dumpades på världsmarknaden 

och sänkte priserna, vilket skadade en rad av de fattigaste länderna i världen som 

exporterade socker. Även påtryckningar från miljöorganisationer, som anklagade 

sockerordningen för att driva odlarna till intensiv användning av konstgödsel, pesticider och 

herbicider, nämns som en bidragande orsak. Laaksonen och Pulli (2003, s. 5-6) nämner 

dessutom utvidgningen av EU som en av orsakerna till reformen. Utan en sänkning av 

minimipriserna skulle utgifterna för sockerregimen ha stigit mer än vad EU: s budget klarat 

av. Dessutom påverkade öppnande av marknaderna för utvecklingsländer via olika 

handelsavtal. Utan en minskning av interventionspriset skulle sockerimporten från dessa 

länder ha blivit för stor och tvingat EU att dumpa ännu mera av det socker som framställts 

inom unionen på världsmarknaden. 

4.2.2 Pris- och kvotutveckling 

I och med införande av den förordning som trädde i kraft 3.3.2006 förändrades 

förutsättningarna för sockerbetsodlingen inom unionen väsentligt. De garanterade 

interventionspriserna, även kallat referenspris, på vitt socker har sänkts under åren 2008-

2010 från 631,90 euro per ton till 404,40 euro per ton. Sänkningen uppgår till 36 procent. 

Även det fastställda minimipriset för sockerbetor av standardkvalitet har sänkts under 

tidsperioden 2006 till 2010 med 39 procent från 46,72 euro per ton till 26,29 euro per ton. 

Kraven för standardkvalitet är att sockerbetan innehåller 16 procent utvinnbart socker och är 

av god, sund och marknadsmässig kvalitet. (Rådets förordning (EG) Nr 318/2006, 6-18.) 

Produktionskvoterna för A- och B-kvotssocker slogs ihop till en kvot i och med reformen år 

2006. Inga direkta kvotminskningar gjordes, men tanken var att prissänkningarna 

tillsammans med omfattande omstruktureringsstöd skulle minska produktionen tillräckligt 

för att stabilisera marknaderna och minska överskottet av socker. Omstruktureringsstödet 

gick ut på att industrin erbjöds ersättningar för kvoter de permanent avstod. Ersättningens 

storlek var störst i början av den fyra år långa övergångsperioden som började år 2006 och 

avslutades år 2010 (Rådets förordning (EG) Nr 320/2006, L58/45.) Den sjunkande 

kompensationens avsikt var att försnabba omstruktureringen och ge incentiv åt industrin att 

självmant minska produktionen. Målet var att minska produktionen med omkring 6 miljoner 
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ton. Denna mängd ansågs vara tillräcklig för att omvandla EU från nettoexportör till 

nettoimportör av socker i världen och således eliminera den marknadsförvrängande 

dumpningen av överskottssocker på världsmarknaden. (OECD 2007, s. 76-77.) 

Minskningen av den producerade mängden socker inom unionen förblev dock avsevärt 

mindre än vad kommissionen hade förväntat sig. Därför införde kommissionen en ny 

förordning i mars år 2007, vars uppgift var att begränsa produktionskvoterna inom EU. Som 

följd av denna förordning skars exempelvis Finlands produktionskvot ner från 146 000 ton 

socker per år till 90 000 ton socker per år. (Kommissionens förordning (EG) Nr 247/2007, 

L69/3-4.) Åren innan den stora marknadsreformen år 2006, producerade EU mellan 20 och 

22 miljoner ton socker årligen. Av denna mängd exporterades runt 5 miljoner ton till länder 

utanför EU. (OECD 2007, 61-63.) I och med nedskärningen i medlemsländernas 

produktionskvoter minskade den årliga produktionen inom EU-27 till 16,5 miljoner ton. 

(Kommissionens förordning (EG) Nr 247/2007, L69/4.)  

5. Pristeori 

Priser varierar på grund av att de reagerar på utbud och efterfrågan. Brist på en vara medför 

att priserna går upp och ett överflöd av en vara resulterar i att priset sjunker. Efterfrågan och 

utbudet rättar sig också även efter priset. Då efterfrågan och utbudet motsvarar varandra 

talar man om ett jämviktspris (figur 10). I de följande kapitlen behandlas pristeori och det 

man kallar för lagen om efterfrågan. Antagandet är att det förekommer fullständig 

konkurrens inom marknaderna, det vill säga att enskilda producenterna och konsumenterna 

inte kan påverka priset med sina val. All teoretisk granskning utgår även från antaganden 

att ”allting annat oförändrat” (ceteris paribus), vilket innebär att man antar att alla andra 

determinanter förblir oförändrade förutom den sak man undersöker. Detta är inte 

naturligtvis fallet i verkligheten men utgör en referensram som möjliggör en teoretisk 

granskning av marknaderna. (Sloman 2006, 20;34.) 
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       Figur 10. Jämviktspris. (Hirshleifer 1988, 25.) 

Marknaderna för jordbruksprodukter skiljer sig på många sett från andra marknader. 

Jordbruksmarknaderna domineras ofta av stora företag. Samtidigt regleras marknaderna 

långt av statliga organ. Priserna på jordbruksprodukter är betydligt mera volatila än andra 

produkter, vilket långt beror på att produktionen är bunden till naturen och de ramar 

biologin sätter för produktionen. Väder, biologiska produktionsbegränsningar och långa 

produktionscykler gör att marknaderna för jordbruksprodukter utgör en intressant grupp 

som kräver förståelse för de bakomliggande orsakerna. Jordbrukarna utgör redan i sig en 

speciell grupp eftersom de fungerar som producenter för den vara de producerar, men även 

som konsumenter för de insatser som behövs för produktionen. Därför händer det ofta att 

marknaderna för jordbruksprodukterna inte uppfyller de antaganden som gäller för andra 

marknader vilket bör tas i beaktande då man granskar pristeorin. (Tomek & Robinson 2003, 

2-3.) 

5.1 Efterfrågan 

5.1.1 Marknadsefterfrågan 

Efterfrågan grundar sig på enskilda individers önskan att tillfredställa personliga behov. Den 

enskilda konsumenten behöver vissa basvaror så som mat och boende men utöver dessa 

efterfrågas även andra varor som grundar sig på den enskilda individens sociala och fysiska 

omgivning. På grund av att konsumentens inkomster är begränsade tvingas konsumenten 

välja de varor och mängder som bäst tillfredställer behoven. Konsumenten väljer alltså de 
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varor och mängder, en konsumtionskorg, som maximerar hennes nytta inom ramarna för 

vad inkomsterna möjliggör. (Tomek & Robinson 2003, 9-10.) Valen grundar sig på 

konsumentens personliga preferenser (Pindyck & Rubinfield 2009, 68). 

Marknadens efterfrågan på en viss produkt kan beskrivas som den totala mängden varor 

som alla konsumenter sammanlagt är beredda att köpa för ett visst pris vid en viss tidpunkt. 

Denna efterfrågekurva har vanligtvis en negativ lutning, vilket innebär att ett lägre pris 

renderar i en större efterfrågad kvantitet. Efterfrågan kan ändra med tiden, vilket medför en 

förflyttning av efterfrågkurvan till höger (figur 11). En strukturell förändring i efterfrågan 

äger alltså rum. Detta bör inte förväxlas med skiftningar i den efterfrågade kvantiteten för 

ett visst pris, då man förflyttar sig på efterfrågekurvan. Skiftningar i den efterfrågade 

kvantiteten beror på prisrelationer medan en förskjutning av efterfrågan har andra större 

bakomliggande orsaker. (Redman & Redman 1981, 126.)  

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Figur 11. Förskjutning av efterfrågan. (Redman & Redman 1981, 127.) 

Tomek och Robinson (2003, 17) nämner tre olika så kallade determinanter för 

förskjutningar i efterfrågan: 

1. Demografiska faktorer så som: populationens storlek, åldersstruktur och dess etniska 

fördelning 

2. Ekonomiska faktorer så som: inkomster och dess fördelning samt priset på andra 

produkter 

3.  Konsumenternas preferenser och smak 
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En ökning i befolkningsmängden medför naturligtvis att efterfrågan med tiden ökar. 

Eftersom olika åldersgrupper konsumerar olika sorters varor, medför en skiftning i 

ålderstrukturen en ändring i efterfrågan. Olika etniska grupper prefererar också olika sorters 

varor beroende på kulturella skillnader. Inkomsternas storlek är oftast positivt relaterad till 

efterfrågan på livsmedel. Högre inkomster leder alltså till ökad efterfrågan på normala varor. 

För vissa inferiöra varor är effekten negativ. Även fördelningen av inkomsterna mellan 

hushåll har en avgörande betydelse. En relativt liten ökning i en låginkomsttagares 

inkomster kan medföra stora förändringar i konsumtionsvanor, emedan en 

höginkomsttagares konsumtion inte berörs av mindre skiftningar i inkomsterna. Efterfrågan 

på en produkt beror inte enbart på produktens pris, utan även andra produkters pris påverkar 

den efterfrågade mängden.  Andra produkters effekter beror på varornas relation till 

varandra. Lantbruksprodukter är ofta substitut till varandra. En vara går alltså att byta ut mot 

en annan vara då prisförhållandena ändras. Till exempel kan en sänkning i priset på nötkött 

alltså få konsumenterna att minska efterfrågan på svinkött. Motsatsen är varor som är 

komplement till varandra. Dessa hör alltså ihop och en höjning i priset på den ena varan 

minskar alltså efterfrågan på båda de varor som är komplement till varandra. (Tomek & 

Robinson 2003, 19-21.) 

Tekniska framsteg inom produktionen som leder till sänkta produktionskostnader eller nya 

produkter kan även påverka konsumtionen och leda till strukturella förändringar i 

efterfrågan. Exempelvis erbjöd margarinet ett nytt substitut till smör då det introducerade 

och förändrade efterfrågans priselasticitet på smör (se kapitel 5.3.1). Syntetiska 

sötningsmedel har haft samma effekt på sockermarknaderna. Konsumtenternas preferenser 

spelar en avgörande roll på efterfrågan och de kan ändra med tiden. Reklam, så som även 

erfarenheter och utbildning påverkar konsumenternas syn att se på olika saker. I takt med att 

konsumentupplysningen förändras, ändrar även konsumenternas preferenser och beteende. 

(Tomek & Robinson 2003, 21-22.) 

5.1.3 Inkomst- och substitutionseffekten  

Förhållandet mellan priset och den efterfrågade kvantiteten är vanligtvis inverst, vilket 

innebär att efterfrågan stiger då priset sjunker. Detta förhållande kallas för lagen om 

efterfrågan. (Tomek & Robinson 2003, 35.)  Förändringar i priset medför alltså ändringar i 

efterfrågan på varor. Vilka effekter förändringar i priset eller inkomsterna får beror på 

inkomst- och substitutionseffekterna. En sänkning i priset av en vara medför att efterfrågan 
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på den vara som blivit billigare ökar samtidigt som efterfrågan minskar på andra varor 

eftersom de relativt sett blivit dyrare. Detta kallas för substitutionseffekten. Den andra 

effekten en prissänkning medför är att konsumenternas totala köpkraft ökar och ger dem 

möjlighet att spendera mera och således öka sin nytta. Detta kallas för inkomsteffekten. 

(Pindyck & Rubinfield 2009, 120).    

Substitutionseffekten medför en förflyttning längs en indifferenskurva som beror på att 

prisförhållandet, alltså budgetlinjen, mellan två varor förändras. I praktiken betyder det att 

konsumenten köper mera av den vara som priset sänkts för och mindre av de andra varorna, 

men att nyttan hålls på samma nivå. Prissänkningen ökar konsumentens totala köpkraft och 

detta medför att konsumentens nytta ökar och hon kan förflytta sig till en indifferenskurva 

som befinner sig längre till höger. Detta kallas för inkomsteffekten och beskriver i praktiken 

förändringen i konsumtionen av en vara som en följd av ökad köpkraft. (Pindyck & 

Rubinfield 2009, 121.)  Substitutionseffekten är alltid positiv, en sänkning i priset medför 

alltid en ökning i efterfrågan. Däremot kan inkomsteffekten variera beroende på om varan är 

normal eller inferiör. För vissa inferiöra varor kan den negativa inkomsteffekten vara så stor 

att den totalt utplånar substitutionseffekten och orsakar en ökning i efterfrågan trots att 

priset stiger. (Redman & Redman 1981, 114.) Dessa kallas för Giffen varor, efter Sir Robert 

Giffen (1837-1910). Giffen påstod att efterfrågan på bröd bland fattiga ökade då priset steg. 

Detta fenomen beror på att en viss vara utgör en så stor och viktig del av 

basförnödenheterna att man är tvungen att ge upp annan konsumtion och satsa allt på att 

tillfredställa de viktigaste behoven. (Sloman 2006, 114.)  

5.2 Utbud 

Utgångspunkten för en granskning av utbudet på en teoretisk nivå är att företagen, alltså 

jordbruken i detta fall, maximerar sin vinst. Vinsten är skillnaden mellan de totala 

inkomsterna och totala kostnaderna. Jordbruken måste ta beslut om vad, hur mycket och på 

vilket sätt de skall producera sina varor. Vilken produkt jordbruken väljer att producera 

beror på de alternativa grödornas pris och biologiska begränsningar, så som växtföljd och 

jordart. Jordbruksföretagen måste även välja hur mycket de producerar och på vilket sätt. 

Detta betyder i praktiken att odlingstekniken, insatsmängderna och tidsanvändningen 

regleras efter vad som är optimalt. Det optimala odlingssättet bestäms efter hur 

kostnadsstrukturen och prissituationen ser ut. Även tidsperspektivet spelar en viktig roll, 

eftersom priserna kan ändra till och med under en kort tidsperiod. (Rasmussen 2011, 2.) 
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Det totala utbudet på jordbruksprodukter Qs för en viss tidsperiod kan enligt Ritson (1977, 

85) beskrivas med funktionen: 

Qs = f ( T, Pp, P1…n,I1…m,O, N, R) 

där, 

T = produktionsfunktionen för produkten 

Pp = priset på produkten 

P1…n = priset på (n) andra produkter 

I1…m = priset på (m) insatser 

O = jordbruksföretagens mål eller syfte 

N = mängden jordbruksföretag på marknaden 

R = storleksfördelningen av jordbruksföretagen 

Produktionsfunktionen T visar den maximala mängd som kan produceras av en viss vara 

genom att använda vissa insatser (Rasmussen 2011, 13). Priset på produkten påverkar 

naturligtvis den ekonomiska avkastningen av produktionen. Andra produkters pris och 

insatsernas pris påverkar vilka produkter man väljer att producera. De strategiska målen och 

företagens syfte med produktionen kan även ha en inverkan på utbudet av 

jordbruksprodukter eftersom företagens tankesätt styr deras handlande då det kommer till 

val av produktionssätt och intensitet.  (Ritson 1977, 85; 93.) 

För lantbruksproducenter är kommande priser på insatser och varor ofta omöjliga att veta, 

vilket medför att beslut som berör produktionen tas på basis av förväntade priser. Även 

produktionen är omöjlig att förutse exakt. På grund av oförutsägbarheten uppstår både pris- 

och skörderisker som kan vara viktiga att ta i beaktande då beslut om produktionen tas. 

(Tomek & Robinson 2003, 61-62.)  

Det aggregerade utbudet, alltså det sammanlagda utbudet för en viss produkt på en viss 

marknad, kan beskrivas med en kurva. Utbudskurvan beskriver den totala mängden som 

producenterna är beredda att producera för ett visst pris. Utbudskurvan är stigande, vilket 

kännetecknar att producenterna är villiga att erbjuda en större mängd varor då priset stiger. 

Tidsperspektivet spelar här en viktig roll, eftersom det speciellt inom lantbrukssektorn är 

svårt, om inte omöjligt, att påverka produktionsmängderna på riktigt kort tid eftersom 

produktionen är bunden till naturen och en del av produktionsfaktorerna är fasta och kan 

utgöra en väsentlig del av de totala kostnaderna. (Tomek & Robinson 2003, 63-64.)  Fasta 
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insatser är sådana som inte går att reglera på kort tid och de medför alltid en viss mängd 

kostnader, oberoende av med vilken intensitet produktionen drivs. Som exempel kan 

nämnas produktionsbyggnader och åkermark. (Ritson 1977, 55-56.) Effekterna av ett väldigt 

kort tidsperspektiv kan illustreras som en vertikal utbudskurva. Desto längre 

tidsperspektivet är, desto mera känsligt blir utbudet sett till prisförändringar vilket gör att 

utbudskurvan rör sig mot det horisontella hållet (figur 12). (Tomek & Robinson 2003, 63-

64.)  

 
Figur 12. Utbudskurvan beroende på tidsperspektivet. (Tomek & Robinson 2003, 64.) 

 

Kortsiktiga förändringar i utbudet på jordbruksprodukter kan bero på väderfenomen och 

växt- och djursjukdomar. På längre sikt är det ofta teknologiska förbättringar som ökar 

utbudet. Tomek och Robinson (2003, 69) listar sex stycken determinanter för förändringar i 

utbudet: 

1. Förändringar i priserna på insatser 

2. Förändringar i priserna på produkter som använder samma insatser 

3. Förändringar i priset på gemensamma produkter (t.ex. kött och ull) 

4. Förändringar i pris- och skörderiskerna 

5. Förändringar i teknologin som påverkar produktiviteten och produktionskostnader 
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6. Förändringar i institutionella faktorer så som stödprogram 

Även utbudet kan ändra på två sätt, precis så som efterfrågan. Förändringar i utbud kan ske 

genom förflyttningar på utbudskurvan, som beror på att mera insatser, så som åkermark, 

allokeras till varan i fråga. Den andra formen av förändringar i utbudet kan bero på ny 

teknologi eller förädling som resulterar i en strukturell omvandling som medför att 

utbudskurvan förflyttas till höger. (Tomek & Robinson 2003, 69-70;78.) 

5.3 Elasticitet 

Storleken på skiftningar i efterfrågan, utbud och priser varierar beroende på vilken produkt 

det är frågan om. Detta fenomen kallas för elasticitet och har stor betydelse för producenter, 

konsumenter men även för statliga organ som är intresserade av hur marknaderna påverkas 

av olika politiska beslut. Elasticitet är ett mått på hur känslig en variabel är på en annan.   

(Pindyck & Rubinfield 2009, 34.) 

5.3.1 Efterfrågans priselasticitet 

Efterfrågans priselasticitet är den mest använda elasticiteten och ger svar på frågan om hur 

mycket efterfrågan på en viss produkt ändrar då priset ändrar med en viss procent. 

Matematiskt sett är efterfrågans priselasticitet följande: 

Eii = (∆Qi/Qi)/(∆Pi/Pi) 

, där ∆ betyder en väldigt liten förändring 

Qi = efterfrågade kvantiteten på en vara i 

Pi = priset på en vara i 

(Tomek & Robinson 2003, 30-31.) 

Vanligtvis är efterfrågekurvorna negativt sluttande vilket innebär att förhållandet mellan 

priset och den efterfrågade kvantiteten är inverst. När priset stiger svarar konsumenterna 

med att minska efterfrågan. Frågan är hur mycket efterfrågan ändrar. Efterfrågans 

priselasticitet beror på priskonsumtionskurvan, som påverkas av inkomstelasticiteten och 

elasticiteten för substitut. Mer om dessa senare. (Redman & Redman 1981, 137-139.)  

Priselasticiteten beräknas utgående från två punkter på efterfrågekurvan och varierar därför 

från punkt till punkt. En beräknad priselasticitet berör alltså endast de punkter som använts i 

beräkningen i fråga och det är allstå inte möjligt att generalisera en priselasticitet för en 

produkt. Trots detta är det vanligt att säga att en produkt är elastisk eller oelastisk. I dessa 
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fall är det viktigt att komma ihåg att detta endast gäller då priset på varan rör sig inom det 

vanliga intervallet. På grund av det inversa förhållandet mellan pris och efterfrågan har 

priselasticiteten ett negativt förtecken. Priselasticiteten kan variera mellan 0 och minus 

oändligt. Då det absoluta värdet (utan förtecken) på priselasticiteten är 1, är efterfrågan 

enhetselastisk. Detta innebär att en procents ökning i priset innebär en procents minskning i 

efterfrågan. Då elasticitetsvärdet överstiger 1, är efterfrågan elastisk. En procents höjning i 

priset medför alltså en minskning i efterfrågan som är större än en procent. Då 

priselasticiteten är mindre än 1 är efterfrågan oelastisk, vilket innebär att en procents ökning 

i priset medför en minskning i efterfrågan som är mindre än en procent. (Tomek & 

Robinson 2003, 31-32.) 

5.3.2 Efterfrågans inkomstelasticitet 

Efterfrågans inkomstelasticitet anger förhållandet mellan efterfrågan och en förändring i 

konsumenternas inkomster. Inkomstelasticiteten anger alltså hur mycket efterfrågan ändrar 

då konsumenternas inkomster ändrar. Inkomstelasticiteten varierar beroende på vilka varor 

som behandlas men även av inkomstnivån på de marknader dessa säljs. Vanligtvis är 

inkomstelasticiteten positiv, efterfrågan ökar alltså i takt med ökande inkomster. Lyxvarors 

efterfrågan ökar snabbt då konsumenternas inkomster ökar, medan nödvändighetsvarors 

(basvaror) efterfrågan ökar långsamt eller hålls på samma nivå. Lyxvarorna har alltså en hög 

inkomstelasticitet, emedan basvarornas inkomstelasticitet är låg. Vissa varors efterfrågan 

kan till och med sjunka i takt med att konsumenternas inkomster ökar. Dessa varor är så 

kallade inferiöra varor. (Sloman 2006, 58-59.) Efterfrågans inkomstelasticitet kallas även 

ibland för konsumtionsfunktion eller Engels funktion (Tomek & Robinson 2003, 35). 

5.3.3 Efterfrågans korspriselasticitet 

Efterfrågan på en vara beror inte enbart på priset på varan i fråga, utan kan även påverkas av 

andra varors pris.  Varor som är komplement till varandra, så som smör och bröd, har en 

negativ korspriselasticitet. Detta innebär att en höjning av priset på smör minskar 

efterfrågan på bröd. (Hirshleifer 1988, 125.) Korspriselasticiteten beskriver alltså hur 

mycket en förändring i priset på en vara förändrar efterfrågan på en annan. 

Korspriselasticiteten beror på förhållandet mellan varorna. Varor kan delas in i tre olika 

kategorier: substitut, komplement och oberoende. Kategorierna beror på 

substitutionseffekten. Substitutionseffekten är positiv för varor som är substitut. Med andra 

ord ökar konsumtionen av en vara då priset på en substitutvara ökar. För varor som är 
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komplement till varandra är substitutionseffekten negativ. Om priset på en vara ökar 

minskar efterfrågan på den andra varan. På oberoende varor, varor som är varken substitut 

eller komplement, har prisförändringar på en annan vara ingen effekt på efterfrågan. 

(Tomek & Robinson 2003, 36-38.) 

5.3.4 Utbudets priselasticitet 

Det är förstås inte enbart efterfrågan som förändras då priset på en vara förändras. Även 

utbudet reagerar på priset. Utbudets priselasticitet mäter hur mycket utbudet ändrar i 

förhållandet till en förändring i priset på en vara. Formeln för utbudets priselasticitet är: 

Es = (∆Q/Q)/(∆P/P) (Hirshleifer 1988, 195.) Räknesättet är med andra ord det samma som 

för efterfrågans priselasticitet. Skillnaden är att kvantiteten i detta fall är mängden utbud, 

inte efterfrågan och att värdet har ett positivt förtecken. Utbudet är elastiskt då värdet är > 1 

och oelastiskt då värdet < 1. Om en ökning i priset med en procent alltså medför en ökning i 

utbudet med två procent, är elasticiteten = (2% / 1% ) = 2 och är alltså elastiskt. Utbudets 

priselasticitet beror hur stora ökningar i produktionskostnaderna en ökning i produktionen 

innebär. Utbudet är mera elastiskt då företagen besitter överflödigt kapital eller lätt har 

tillgång till mera råvaror. Även tidsperspektivet spelar en stor roll eftersom det inom många 

branscher är omöjligt att omedelbart öka produktionen. (Sloman 2006, 57.) 

5.4 Prisdetermination 

Prisdeterminationen beror på strukturen på produkternas marknader. Saker som påverkar är 

mängden försäljare och köpare, deras storlek men även produkternas homogenitet har 

betydelse. I teoretiska granskningar utgår man vanligtvis från att fullständig konkurrens 

råder på marknaden, vilket i verkliga livet är en omöjlighet. (Tomek & Robinson 2003, 86-

87.) 

Priset på en vara på fullständiga marknader bestäms av förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan. I praktiken betyder detta skärningspunkterna mellan efterfrågekurvan och 

utbudskurvan.  Då någon av determinanterna för efterfrågan ändrar, förflyttar sig 

efterfrågekurvan sig antingen till vänster, om efterfrågan minskar, och till höger om 

efterfrågan ökar. Den nya skärningspunkten blir det nya jämviktspriset (figur 13). På samma 

sätt fungerar även förändringar i utbudet. (Sloman 2006, 43-45.) 
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Figur 13. Förändring av jämviktspris. (Sloman 2006, 44.) 

Eftersom marknader med fullständig konkurrens inte förekommer i det verkliga livet, talar 

man istället om marknader där det råder konkurrens. På sådana marknader är försäljarnas 

antal så stort att de inte kan påverka priserna, produkten är tillräckligt lika oberoende av 

ursprung, kostnaderna för in- och utträde på marknaderna är lågt och informationen om 

marknaderna är vida känt för alla medverkande. Dessa förhållanden motsvarar i tillräcklig 

grad en marknad med fullständig konkurrens för att de teoretiska ramarna skall kunna 

användas för att granska prisdeterminationen. (Tomek & Roinson 2003, 87.)   

Motsatsen till fullständig konkurrens är ett monopol. Ett monopol innebär att det finns 

endast en säljare. Monopol kan bero på till exempel patent eller statliga beslut, men även på 

att företaget utvecklat en ny produkt som ingen annan erbjuder. Ett monopol kan själv 

bestämma hur mycket det producerar och till vilket pris de säljer. Det är upp till 

konsumenten att bestämma hur mycket de är villiga att köpa för det pris som monopolet 

bestämmer. Monopolet producerar mindre produkter till ett högre pris än en konkurrerad 

marknad. Vissa monopol har även ibland möjligheten att begära olika pris av olika kunder. 

Detta kan vara lönsamt om det finns flera olika grupper av köpare vars efterfrågans 

priselasticitet skiljer sig från varandra. Dessutom krävs att det inte är möjligt för 

konsumenterna att sälja produkten mellan de olika grupperna.  (Tomek & Roinson 2003, 96-

99.)   
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En marknad som består av några få säljare kallas för oligopol. Företag som verkar inom 

marknader som kan betraktas som oligopol, frestas ofta att tillsammans komma överrens om 

de producerade mängderna och kan på så vis höja priserna och maximera vinsten på ett sätt 

som inte ses moraliskt och är förbjudet i många länder (Tomek & Robinson 2003, 104-105. ) 

Varian (2006, 480) nämner marknader med oligopol som de vanligast förekommande 

marknaderna. Speciellt inom den förädlande livsmedelsindustrin har några få företag en 

väldigt stor sammanlagd marknadsandel (Ritson 1977, 157).   

5.5 Lantbrukspolitikens marknadseffekter 

Eftersom marknadspriserna på jordbruksprodukter är instabila och varierar mycket samtidigt 

som livsmedel är av största vikt för samhället, har marknaderna för jordbruksprodukter ofta 

reglerats eller styrts av statliga organ. Målen med det statliga ingripande kan variera, men 

innebär alltid att marknadsstrukturen och förutsättningarna ändras och därmed även priserna. 

Ofta är målet att trygga priserna och inkomsterna för producenterna eller sänka priserna för 

konsumenterna. Även en hög självförsörjningsgrad eller minskad import kan vara målet. 

(Tomek & Robinson 2003, 246.)  Knutson, Penn och Boehm (1990, 14-15) listar sex olika 

orsaker till att staten blandar sig i jordbruksmarknaderna: låga inkomster för producenterna, 

viljan att stabilisera marknaderna, snabbt stigande livsmedelspriser, vikten av tillräckligt 

utbud på livsmedel, strävan till självförsörjning och önskan att hålla åkerarealen på samma 

nivå för kommande behov.  

Producenterna kan stödas genom instiftande av fasta producentpriser som är högre än 

marknadspriserna eller genom direkta finansiella stöd. Detta leder till större inkomster för 

producenterna men även vanligtvis till ett ökande utbud. För att kunna hålla 

producentpriserna högre inom landets gränser måste man använda sig av handelshinder, i 

detta fall importkvoter eller importförbud för att hindra att utbudet blir för stort i landet. 

Även produktionskvoter är ett vanligt sätt att reglera utbudet. Det är även möjligt att öka 

avsättningen av produkterna, vilket kan göras via exportstöd eller subventioneringar av 

konsumtionen. Ett ökande nationellt utbud stöder även konsumenterna eftersom priserna 

sjunker. (Tomek & Robinson 2003, 246-247.) Stater använder sig av handelsmässiga 

verktyg för att uppnå sina lantbrukspolitiska mål. Dessa mål kan förutom att stöda 

producenter eller konsumenter, även vara att samla skattepengar. (Houck 1992, 120.)  

Argumenten för en öppnare marknad är stort eftersom handel medför större sammanlagd 

välfärd.  Speciellt i tider då det går ekonomiskt bra är intresset för en öppnare handel stort. 
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Trots detta berörs vissa sektorer och individer av en friare handel så pass negativt att stater i 

väljer att införa restriktioner för att skydda dessa. Orsaken är att nyttan av en fri handel 

berör nästan alla, men på ett väldigt litet sätt. Däremot kan en fri handel ha stora negativa 

effekter för enskilda grupper, så som producenter eller företag. Houck (1992, 20-21) nämner 

en väldigt liten ökning i priset på socker som en följd av importkvoter som exempel. För 

konsumenterna har denna ökning ingen praktisk betydelse, emedan ett sockerpris som 

sjunker med motsvarande storlek, till följd av friare marknader, kan vara avgörande för 

sockerproducenternas lönsamhet.  

5.6 Valutakursernas marknadseffekter 

Valutakursernas volatilitet och förhållanden spelar en roll i priserna och handel för 

lantbruksprodukter. Förändringar i valutakurserna kan förändra förutsättningar för handel 

radikalt, samtidigt som alla lantbrukspolitiska mål och dess effekter kan utvattnas. Då 

valutakursen för ett land stiger jämfört med andra valutor leder det vanligtvis till att 

exporten av varor minskar medan importen ökar. Då valutakursen sjunker har det motsatt 

effekt på exporten och importen. En förstärkning av den nationella valutan jämfört med 

resten av världen leder ofta till att de inhemska priserna på en handelsvara sjunker medan 

utländska priser på samma vara stiger. I fall att valutans värde sjunker, leder det till det 

motsatta. Eftersom valutakurserna har en så stor betydelse, finns det ibland länder som 

utnyttjar detta genom att devalvera eller revalvera sina valutor om de har möjlighet att 

påverka kurserna. (Houck 1992, 172-173.) Tomek och Robinson (2003, 210-211) illustrerar 

valutakursernas betydelse för priserna på lantbruksvaror genom att använda 

spannmålshandel mellan USA och Japan som exempel. Om dollarns värde sjunker med 20 

procent jämfört med den japanska Yenen från 150 ¥ till 120 ¥ per dollar, leder det till att ett 

ton spannmål som tidigare kostade 15 000 ¥ nu kostar 12 000 ¥. Om alla andra faktorer hålls 

oförändrade leder en försvagning av dollarn alltså till en ökande efterfrågan på amerikanskt 

spannmål i Japan eftersom priset sjunker räknat i Yen. Den ökande efterfrågan leder till att 

priserna stiger globalt, räknat i dollar. 

5.7 Prisförväntning och spekulation 

Priserna förändras konstant i den ena eller den andra riktningen. Konsumenters och 

producenters förväntningar på framtida priser kan ha långtgående effekter på marknaderna. 

Om konsumenterna förväntar sig att priserna skall sjunka i framtiden, väntar de med att göra 

sina inköp om det är möjligt. Det samma gäller säljare som förväntar ett högre pris i 
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framtiden, de väntar med att sälja. Detta fenomen kallas för spekulation. Möjligheterna till 

att tjäna pengar på att köpa när priset är lågt och sälja då det är högt, medför att en stor del 

av handeln med varor sker utan någon intention att behålla varan. Spekulation bygger på de 

förväntningar spekulanterna har. Dessa förväntningar uppfylls även ofta, eftersom 

spekulation kan vara självuppfyllande. Detta beror på att till exempel flera köpare förväntar 

sig att priserna skall stiga och därför köper en aktie eller annan vara. Köpet av aktien eller 

varan innebär i sig en höjning i efterfrågan som höjer priset. (Sloman 2006, 61-62.) 

Spekulation kan vara stabiliserande men även orsaka instabilitet på marknaderna. Vanligtvis 

har spekulation en stabiliserande effekt då marknaden tror att prisförändringen endast är 

temporär. På marknader för lantbruksprodukter, där utbudet är säsongsbetonat, kan 

spekulationen ha en viktig stabiliserande effekt. (Tomek & Robinson 2003, 26.) Till 

exempel utbudet på spannmålsmarknaderna i Europa är bundet till skörden som skördas på 

sensommaren och hösten. Då utbudet på grund av detta ökar markant, skulle man kunna tro 

att priset sjunker drastiskt och stiger under vintern och våren då utbudet minskar. Men tack 

vare att producenterna är medvetna om detta, lagrar de en stor del av skörden i hopp om 

bättre priser senare. Detta medför att utbudet sprids över året och bättre motsvarar den 

jämna konsumtionen och håller priset på en stabilare nivå året om. (Sloman 2006, 61.) 

I de fall där marknaderna uppskattar att prisförändringen är ett tecken på en större och 

konstant förändring av marknaderna har spekulationen en motsatt effekt. Om till exempel en 

höjning i priset på en vara tros vara startskottet på en längre tids prishöjningar försöker 

köparna köpa så snabbt som möjligt vilket ytterligare ökar efterfrågan och driver upp 

priserna ännu mer medan säljarna håller in med försäljningen för att i framtiden få ett ännu 

bättre pris. (Sloman 2006, 62.) 

6. Forskningsmetod och undersökningsmaterial 

6.1 Ekonometrisk estimering och regressionsanalys 

Ekonometrisk estimering är ett verktyg som används för att utvärdera och förklara orsaker 

och följder av olika variabler, alltså påverkande och bakomliggande orsaker till olika 

fenomen. Ekonometri kan bland annat användas för att statistiskt testa olika samband som 

relaterar till ekonomiska teorier och utvärdering av politiska beslut. Ekonometri tillämpas 

vanligen då man vill bygga upp en matematisk modell för olika samband eller önskar 

prognostisera framtiden. (Wooldridge 2002, 1-2.) Genom att använda ekonometriska 
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verktyg kan man kvantifiera olika samband som bygger på statistisk data och på så vis tolka 

olika fenomen (Verbeek 2000, 1). Utgångspunkten för ekonometrisk estimering inom 

tillämpad ekonomi är empirisk data med statistik över de fenomen och variabler man vill 

bygga en matematisk modell för. Det är viktigt att först noga specificera de frågor man vill 

svara på med hjälp av forskningen. (Wooldridge 2002, 1-2.)  

För undersökningsfrågorna görs sedan hypoteser som senare kan testas genom forskningen. 

Efter det följer uppgörandet av en ekonometrisk modell som kan förklara och ge svar på 

undersökningsfrågorna och dess hypoteser. Det är viktigt att både undersökningsfrågorna 

och den matematiska modellen bygger på bakomliggande teori som relaterar till det område 

man ämnar undersöka. Följande steg är att samla forskningsmaterialet, eller data, som 

fungerar som underlag för undersökningen. Forskningsmaterialet kan utgöras av tidsserier, 

tvärsnittsstudier eller en blandning av dessa två, som kallas för paneldata. Utgående från 

teorin och den ekonometriska modellen kan man med hjälp av forskningsmaterialet sedan 

estimera en regressionsekvation med olika parametrar. Forskningshypoteserna kan därefter 

testas med hjälp av ekvationen och dess parametrar. Regressionsekvationen och dess 

parametrar kan användas till att göra prognoser för framtiden, men det är även möjligt att 

granska olika variablers påverkan på den beroende variabeln. (Gujarati 1992, 2-12.) 

Grundformen för en ekonometrisk modell är:                                                                    

Yi = α + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i + …  … + βk Xki + εi 

där Yi = beroende variabel, alltså den man försöker förklara. Indexet i står för observation i. 

Xj = förklarande variabler (j =1,2,…  …, k), 

α = konstant 

βj = regressionskoefficienter (j = 1,2,…  …, k) 

εi = felterm 

k = antalet förklarande variabler 

i = observation i 

Med hjälp av modellen och observationerna kan man estimera en regressionslinje som 

möjligast nära motsvarar observationerna och samtidigt ger oss värden på estimaten för 

konstanten α och regressionskoefficienterna βj. (Ranta, Rita & Kouki 1994, 370-373.) 

Konstanten α berättar om var regressionslinjen skär y-axeln, alltså vad värdet på den 

beroende variabeln Yi är då de förklarande variablerna Xj = 0. Koefficienterna βj ger oss svar 
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på hur mycket den beroende variabeln Yi ändrar då någon av de förklarande variablerna Xji 

ändrar med en enhet. (Sumelius 2011, 8.) 

Eftersom det är väldigt svårt, eller i praktiken omöjligt att ta alla orsaker i beaktande då man 

gör en ekonometrisk modell, lägger man till feltermen εi i modellen. Feltermen svarar för 

den delen av variationen på Yi som vi inte kan förklara med hjälp av modellen och dess 

förklarande variabler Xj. Denna modell kallas för en stokastisk modell. Om modellen inte 

innehåller feltermen εi är modellen deterministisk, vilket betyder att vi vet alla observationer 

för de förklarande variablerna Xj. (Gujarati 1992, 121-123.) 

Den stokastiska feltermen εi representerar det som vi inte lyckats mäta eller innefatta i 

modellen. Detta kan bestå av förklarande variabler som vi inte har tagit med i modellen eller 

inte har data för. Det förekommer också alltid någon form av slumpmässighet när det 

kommer till ekonomiska fenomen eftersom de är följder av människans beteende. Dessa är 

omöjliga att förutspå och kan inte innefattas i en modell på annat sätt än genom en felterm. 

Även former av mätningsfel eller observationsfel i forskningsmaterialet påverkar resultatet 

och kan innefattas i feltermen. (Gujarati 1992, 123.)  Sumelius (2011, 24-25) nämner att fel 

val av funktionsmodell, exempelvis linjär modell istället för kvadratisk, och även 

aggregering av variabler kan påverka feltermens storlek. Feltermen är även ett viktigt mått 

på hur väl modellen förklarar fenomenet man undersöker. Desto mindre felterm, desto bättre 

kan modellen förklara variationerna på den oberoende variabeln Yi med hjälp av de 

förklarande variablerna Xj. 

6.2 Undersökningsmaterial 

Denna avhandling har som mål att ge svar på vilka faktorer som påverkar 

världsmarknadspriserna på socker. Materialet för undersökningen består av olika tidsserier. 

Tidsserierna är samlade från olika offentliga databaser, så som Jord- och 

skogsbruksministeriet i USA, FAO och OECD. Tidsserier för priser på socker, produktion, 

konsumtion, storlek på lager, oljepriser, etanolproduktion, etanolpriser och valutakurser har 

samlats för att utgöra grunden för uppbyggandet av en modell. Tanken är att även modellera 

in EU:s sockerreform i modellen med hjälp av en dummy-variabel. Dessutom prövas även 

Indiens fluktuerande handels påverkan på priset. Både årlig som även månatlig data finns 

tillgänglig och kommer att användas i olika estimeringar. 
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6.3 Minsta kvadratmetoden OLS 

Det finns en rad av olika metoder för att estimera en ekonometrisk modell, men den 

vanligaste är minsta kvadratmetoden, eller OLS (Ordinary Least Squares). I den här 

avhandlingen används OLS-metoden för regressionsanalysen. Principerna för den minsta 

kvadratmetoden utgår från den allmänna ekonometriska modellen. Låt oss säga att den 

ekonometriska modellen är av den enkla formen: 

Yi = α + β Xi +  εi 

där, 

Yi = beroende variabel 

α = konstant 

β = regressionskoefficient 

Xi = förklarande variabel 

εi = felterm 

När regressionsmodellen estimeras med OLS ändrar modellens form till: 

  i =     +   Xi +  ei 

där, 

    och     är parametrarna α:s och β: s estimat eller regressionskoefficienter, 

ei = residualen 

Residualen är skillnaden mellan det verkliga värdet på Yi och det estimerade värdet   i, alltså: 

ei  = Yi-   i  

Residualerna kan vara både positiva och negativa. Genom att höja dem i kvadrat (ei
2
) är alla 

värden positiva. Grundtanken med minsta kvadratmetoden är, så som namnet antyder, att 

hitta en regressionsmodell(-linje) som minimerar summan av residualernas kvadrat ei
2
. 

Detta innebär i praktiken att avståndet mellan regressionslinjen och observationerna i 

forskningsmaterialet är möjligast kort, se figur 14. Formeln som används för att estimera 

detta kallas för estimator. (Gujarati 1992, 123; Sumelius 2011, 9-11.)   
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Figur 14. Minsta kvadratmetoden. (Sumelius 2011, 11) 

6.4 Minsta kvadratmetodens (OLS) estimatorer och deras egenskaper 

Eftersom man vid estimationer av olika slag använder endast ett sampel av hela 

populationen bör estimatorerna uppfylla vissa krav för att de ska motsvara verkligheten och 

kunna användas för hela populationen eller andra sampel. Det är viktigt att de estimat som 

estimerats med hjälp av estimatorerna överrensstämmer så bra som möjligt med 

verkligheten. De önskade egenskaperna på estimatorerna är: 

1. Linearitet (Linearity) 

2. Icke-vilseledande (Lack of bias) 

3. Effektivitet (Efficiency) 

4. Precision (Consistency) 

(Pindyck & Rubinfeld 1997, 24-32; Gujarati 1992, 92-97.) 

En estimator är en linjär estimator om den är en linjär funktion av det observationssampel 

man undersöker. En linjär estimator är lättare att använda och behandla än en icke-linjär 

estimator, vilket gör detta till en önskvärd egenskap. (Gujarati 1992, 93.) Grundformeln för 

en linjär funktion är: 

Yi = α + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i + …  … + βk Xki 

 

Yi 
^Yi 

ei 
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För att använda minsta kvadratmetoden krävs att funktionen är linjär gällande parametrarna. 

Detta innebär att variablerna inte behöver vara linjära. Det är alltså möjligt att variablerna 

höjs i kvadrat men inte parametrarna. (Sumelius 2011, 33-34.) 

En viktig egenskap är att de estimerade parametrarnas medelvärde är möjligast nära 

parametrarnas verkliga värde. På så vis kan vi försäkra oss om att estimaten motsvarar 

verkligheten och är möjliga att använda för andra sampel. Då detta uppfylls sägs att 

estimatorn är icke-vilseledande. (Pindyck & Rubinfeld 1997, 28-29.) 

Det är möjligt att det finns flera icke-vilseledande estimatorer för samma parameter. I detta 

fall bör man välja den som är mest effektiv. En effektiv estimator är en estimator vars 

varians är mindre än alla andra icke-vilseledande estimatorers varians. Detta kan i praktiken 

innebära att samplets medelvärde är en bättre estimator än medianen för samplet. En 

estimator som är linjär, icke-vilseledande och effektiv kallas för BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). (Gujarati 1992, 94-95.) 

Samplets storlek påverkar estimeringens riktighet. Förhoppningen är att sannolikheten för 

att estimatorn skiljer sig från det verkliga värdet på parametern minskar då samplets storlek 

växer. Då detta sker kallas estimatorn för preciserande. En preciserande estimator kan vara 

måttligt vilseledande och ändå vara bättre än en icke-vilseledande icke-preciserande 

estimator om samplets storlek är stort. (Pindyck & Rubinfeld 1997, 31-32.) 

6.5 Test av regressionsmodellen 

När regressionsmodellen är estimerad är följande steg att testa modellens och dess 

estimerade parametrars kvalitet och riktighet. Målet är att testa hur bra de estimerade 

parametrarna motsvarar de verkliga parametrarna. Enskilda parametrar kan testas med 

Student’s t-test, medan F-testet ger svar den statistiska signifikansen för flera parametrar 

samtidigt eller för hela regressionsmodellen. (Sumelius 2011, 41-45.)  

Statistisk testning av t-testet utgår från en nollhypotes H0 vars antagande är att det inte finns 

ett samband mellan de förklarande variablerna och den beroende variabeln.  Den alternativa 

hypotesen H1 är att det finns ett samband mellan de förklarande variablerna och den 

beroende variabeln. Student’s t-test räknar ut värden för de estimerade parametrarna 

utgående från deras standardfel. Värdena jämförs sedan med de kritiska t-värdena, som 

anger med vilken risk det är möjligt att förkasta nollhypotesen. Om t-värdet är högre än det 

kritiska värdet, kan man förkasta nollhypotesen med en viss risk, som beror på den 
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signifikansnivå forskaren bestämt sig använda. Vanligen använda signifikansnivåer är 0,01, 

0,05 och 0,1. (Tomek & Robinson 2003, 375-376.) Signifikansnivån anger med vilken risk 

forskaren kan förkasta nollhypotesen. Exempelvis en signifikansnivå på 0,05 innebär att 

risken för beslutet att förkasta nollhypotesen är fel är 5 %. (Sumelius 2011, 42.) De kritiska 

t-värdena beror även på frihetsgraden som i sin tur beror på mängden observationer i 

samplet.  Genom att testa de förklarande variablernas t-värden kan man testa om de bör 

tillhöra modellen eller inte. (Tomek & Robinson 2003, 377.)   

Förklaringsgraden R
2 

är ett mått på hur bra modellen motsvarar de verkliga värdena. Med 

andra ord hur stor del av variationerna i samplet som kan förklaras med hjälp av modellen. 

Förklaringsgraden R
2
 är förhållandet mellan den totala variationen för Y (TSS, total sum of 

squares) och den totala variation den estimerade modellen förklarar (RSS, regression sum of 

squares). R
2 

kan anta värden mellan 0 och 1.  Ju närmare värdet är 1, desto bättre förklarar 

modellen förhållandet mellan de förklarande variablerna och den beroende variabeln. 

(Pindyck & Rubinfeld 1997, 71-73.) En förklaringsgrad på 0,4 innebär att modellen 

förklarar 40 % av variationerna för Y. En låg förklaringsgrad kan bero på att modellen har 

fel funktionsform eller att de förklarande variablerna inte är de rätta. Det är inte möjligt att 

jämföra förklaringsgrader mellan regressioner gjorda på basen av tidsserier och 

tvärsnittstudier eftersom tidsserieregressioner allmänt har betydligt högre förklaringsgrad. 

Det är inte heller möjligt att jämföra förklaringsgraden mellan regressioner som innehåller 

samma data men i olika former. Exempelvis en linjär regression kan inte jämföras med en 

regression gjord med logaritmer, trots att grunddata vore de samma. (Asteriou & Hall 2007, 

38-39.)  

Förklaringsgradens signifikans och regressionsanalysens resultat bör granskas noga då 

regressionsanalyser görs utgående från tidsserier. I tidsserier är det möjligt att förklarande 

variabler och den beroende variabeln är helt utan samband men trots det kan 

förklaringsgraden vara väldigt hög. Detta beror på att variablerna följer samma trender, 

exempelvis växer med tiden, trots att de inte har något samband mellan varandra. (Asteriou 

& Hall 2007, 38-39.) Simpla stokastiska regressionsmodeller estimerade med OLS-metoden 

utgår från att tidsserien är oföränderlig sett till tiden. Med andra ord skall tidsserien 

fluktuera kring ett medelvärde som under hela observationsperioden är det samma. Då detta 

är fallet, kallas tidsserien för stationär. Ekonomiska tidsserier tenderar dock att växa med 

tiden och kan därför vara icke-stationära. (Pindyck & Rubinfeld 1997, 493.) Om tidsserien 

är icke-stationär innebär det att regressionen är falsk och inte ger rätta värden. 
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Förklaringsgraden kan vara väldigt hög och t-värdena likaså trots att de förklarande 

variablerna inte har något samband med Y. Om Durbin-Watson testets värde (se kapitel 

5.6.3) är mindre än förklaringsgraden R
2
, eller R

2
 väldigt nära 1, är risken väldigt stor att 

regressionen är falsk och de estimerade parametrarna är fullständigt vilseledande (spurious 

regression). Det finns sätt att testa och åtgärda icke-stationäriteten. Ett använt test är 

Dickey-Fuller testet som testar om tidsserien har en enhetsrot. (Asteriou & Hall 2007, 291-

297.) Ett sätt att försöka åtgärda icke-stationära serier är att använda sig av skillnaden 

mellan observationerna istället för deras verkliga värden. Genom att subtrahera alla 

observationer med den föregående observationen kan man åtgärda problemet. Detta 

tillvägagångssätt har dock sina nackdelar eftersom det ändrar innebörden av variabeln. Ett 

annat sätt är att använda sig av en metod som kallas Kointegrationsmetoden. Denna metod 

grundar sig på att testa om en estimerad ekvations residualer är stationära. Om så är fallet, 

tyder detta på att alla tidsserier som använts är icke-stationära med samma storlek, vilket gör 

att effekterna tar ut varandra och OLS kan användas med hjälp av Engle och Grangers t-

värdetabell. Dessa åtgärder går dock utanför ramarna för en magisteravhandling. 

(Studenmund 2001, 427-428.) 

6.6 Minsta kvadratmetodens kriterier och fall som bryter mot dessa 

För att kunna använda OLS-metoden bör en rad olika kriterier uppfyllas: 

1. Regressionsfunktionen är linjär sett till parametrarna.  

2. Feltermens εi:s förväntade värde är noll. 

3. Feltermen εi:s varians är konstant (homoskedastisitet). 

4. De förklarande variablerna korrelerar ej (ingen multikollinearitet). 

5. Feltermerna korrelerar ej (ingen autokorrelation). 

6. Feltermen korrelerar ej med de förklarande variablerna. 

7. Feltermen är normalt fördelad.  

(Asteriou & Hall 2007, 30-31; Greene 2003, 10; Sumelius 2011, 74-75.) 

Om de ovanstående kraven uppfylls är OLS-metoden den enklaste och bästa metoden för 

regressionen. Det är dock sällan alla krav uppfylls, vilket medför att man bör använda andra 

metoder eller åtgärda problemen som orsakar att kriterierna inte uppfylls. 
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Linearitetskravet kan åtgärdas genom att omforma funktionen så att den uppfyller kravet på 

linearitet genom att använda logaritmer. Följande funktion är icke-linjär sett till parametern 

β: 

Yi = α + Xi
β
+ εi 

Denna funktion kan inte estimeras med OLS. Men genom att omforma funktionen med 

hjälp av logaritmer fås: 

ln Yi = α + ln β Xi+ εi 

Denna funktion kallas för en log-linjär (eller dubbel-log) funktion och är linjär vad beträffar 

β och kan estimeras med hjälp av OLS. Detta är inte enbart ett sätt att omvandla icke-linjära 

funktioner till linjära, utan medför även en annan väsentlig sak. När man använder en vanlig 

linjär funktion anger värdena på parametrarna hur mycket Yi ändrar då Xi ändrar med en 

enhet. När funktionen är log-linjär anger parametrarna istället hur mycket värdet på Yi ändrar 

i procent när Xi ändrar med en procent. Genom att använda den log-linjära modellen kan 

man alltså beräkna elasticiteten för de förklarande variablerna på den beroende variabeln Yi. 

(Greene 2003, 11-12; Gujarati 1992, 219-221.)  

Problemen med multikollinearitet, heteroskedasticitet och autokorrelation och sätten att 

åtgärda dessa problem behandlas i kapitlen som följer. 

6.6.1 Multikollinearitet 

Ett av kraven för att estimeringar med hjälp av minsta kvadratmetoden skall fungera och 

vara tillförlitliga är att de förklarande variablerna inte får korrelera för mycket. Om 

korrelation finns mellan de förklarande variablerna kan estimaten vara otillförlitliga och 

instabila på grund av höga standardfel. Detta beror på att det är svårt, om inte omöjligt, att 

skilja på variablernas individuella påverkan på den beroende variabeln. Multikollinearitet 

uppstår då två förklarande variabler i stor utsträckning förklarar samma sak eller är 

beroende av en gemensam bakomliggande faktor, det finns alltså ett linjärt samband mellan 

variablerna. Även användningen av för många dummy-variabler kan medföra problem med 

multikollinearitet. (Verbeek 2000, 38-39.) 

Följderna av multikollinearitet är att t-testets värden är låga och anger att de korrelerande 

förklarande variablerna inte är statistiskt signifikanta samtidigt som R
2
-värdena är höga. De 

förklarande variablernas förtecken är ofta motsatta till det som teorin förespråkar när 
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multikollinearitet förekommer. Estimaten är ofta också väldigt instabila och känsliga för 

små förändringar i undersökningsmaterialet. (Gujarati 1992, 296-297.)    

Mulitkollinaritet kan upptäckas genom flera olika sätt. Det enklaste sättet är genom att testa 

korrelationen mellan de förklarande variablerna med hjälp av en korrelationsmatris som 

statistikprogrammen erbjuder. Det finns ingen klar gräns för när man kan säga att 

multikollinearitet förekommer, men allmänt anser forskarna att ett korrelationsvärde rxixj om 

0,9 eller högre troligen medför problem. Redan korrelationsvärden över 0,8 kan medföra 

problem. Korrelationsmatrisen ger dock inget säkert svar då de förklarande variablerna är 

flera än två. Istället bör man använda sig av hjälpregressioner för att testa de förklarande 

variablernas inverkan på varandra genom att använda en av de förklarande variablerna som 

beroende variabel. Om R
2
-värdet är högt, standardfelet är lågt och statistisk signifikans för 

regressionen fås, kan man dra slutsatsen att det förekommer multikollinearitet. (Asteriou & 

Hall 2007, 91.) 

Om multikollinearitet förekommer bör man granska valet av förklarande variabler utgående 

från teorin. Det är möjligt att lämna bort en av de förklarande variablerna som korrelerar 

med varandra, med det är inte att föredra om dens medverkan i modellen kan berättigas av 

teorin. Om en berättigad variabel lämnas bort, kan följderna vara värre än problemet med 

multikollinearitet på grund av uppstående specifikationsfel av modellen. En annan möjlighet 

är att försöka erhålla ett större eller nytt sampel. Multikollinearitet kan även bero på en 

felspecificerad modell, vilket kan åtgärdas genom att ändra modellen. Ofta är ändå den bästa 

lösningen att inte göra något alls. (Gujarati 1992, 307-312.)    

6.6.2 Heteroskedasticitet 

Ett av de viktigaste antagandena för minsta kvadratmetoden är att feltermens varians σ
2
 är 

konstant. Detta fenomen kallas för homoskedasticitet. I många fall är dock inte variansen 

konstant, den är alltså heteroskedastisk. Detta innebär att variansernas storlek varierar inom 

samplets observationer. (Gujarati 1992, 317.) Enligt Pindyck och Rubinfield (1997, 146) 

förekommer heteroskedasticitet ofta i tvärsnittsstudier men mera sällan i tidsserieanalyser. 

Ett exempel på när heteroskedasticitet kan förekomma är när man estimerar en modell, vars 

förklarande variabler till en del består av olika storleksklasser. I detta fall är det troligt att de 

olika storleksklasserna har olika varianser. Greene (2003, 215) ger som exempel fall där 

man undersöker företag av olika storlek. Det är troligt att vinsternas storlek varierar mera 

mellan stora företag jämfört med små företag. Sumelius igen (2011, 120) nämner en modell 
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som grundar sig på tvärsnittsdata där den beroende variabeln är inkomsten för 

spannmålsgårdar i Finland. Enligt Sumelius är det troligt att det förekommer 

heteroskedasticitet eftersom det med stor sannolikhet förekommer skillnader i inkomsterna 

mellan gårdar från Egenliga Finland och Lappland. 

Heteroskedasticitet medför att varken t- eller F-testets värden är tillförlitliga, med följden att 

nollhypotesen förkastas för lätt. Detta beror på att OLS-metoden lägger mera vikt på de 

observationer med stor varians. Då tanken är att minimera residualernas kvadrat, innebär 

detta att metoden prefererar att hitta en linje som har den bästa passformen för de områden 

av samplet med störst varians istället för att hitta den bästa helhetslösningen. Parametrarnas 

estimatorer är alltså fortfarande icke-vilsedande och preciserande, men inte effektiva 

eftersom varianserna inte är de minsta möjliga. (Pindyck & Rubinfeld 1997, 146-147.) 

Det är inte entydigt hur man skall gå tillväga för att upptäcka heteroskedasticitet. Gujarati 

(1992, 328-329) nämner grafisk tolkning av residualerna som ett sätt. Genom att rita in 

residualernas kvadrat i grafer med de förklarande variablerna på x-axeln kan man undersöka 

om det förekommer mönster i grafen. Om till exempel spridningen av punkterna i grafen 

ökar då värdet på Xj ökar, är det troligt att heteroskedasticitet förekommer. Utöver det 

grafiska sättet finns det en rad olika statistiska test för ändamålet. Exempel på dessa är 

Breusch-Pagan-test, Park-test, Goldfeld-Quandt-test och White-test. Av dessa är White-

testet det mest generella med minst begränsande antaganden. Det är dock viktigt att alltid 

använda sig av flera olika test för att försäkra sig om resultatet. (Asteriou & Hall 2007, 107-

116.) 

Lösningen på problemen med heteroskedasticitet är att använda sig av minsta 

kvadratmetoden med viktning (Weighted Least Squares, WLS). WLS-metoden är en variant 

av den allmänna minsta kvadratmetoden (General Least Squares, GLS). För att använda sig 

av WLS-metoden krävs att man känner till variansen σ
2 
eller åtminstone kan uppskatta dess 

storlek på ett tillförlitligt sätt. Genom att vikta de olika observationerna med deras egen 

varians kan man ge mindre vikt åt de observationer med stor varians och på så vis avlägsna 

heteroskedasticiteten. (Sumelius 2011, 125.) Asteriou och Hall (2007, 128-129) presenterar 

även möjligheten att använda sig av en metod kallad White´s metod för att göra 

parametrarnas standardfel mera tillförlitliga. 
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6.6.3 Autokorrelation 

Autokorrelation, eller seriekorrelation, innebär att feltermen påverkas av föregående 

perioders feltermer. Då feltermerna korrelerar med varandra strider detta mot antagandena 

för minsta kvadratmetoden. Autokorrelation förekommer oftast i tidsserieanalyser eftersom 

observationerna är organiserade i kronologisk ordning. Det är förståeligt att en observations 

felterm kan påverka följande felterm, speciellt då tidsintervallet är kort. Därför förekommer 

autokorrelation ofta i tidsserier som baserar sig på daglig, veckovis eller månatlig data. 

(Asteriou & Hall 2007, 134.) Autokorrelation kan bero på långsam anpassning när det gäller 

ekonomiska fenomen, så som hur snabbt produktionen rättar sig efter efterfrågan eller 

prisnivån. Speciellt utbudet på lantbruksprodukter är ofta relaterat till förgående periods 

prisnivå eftersom produktionsomställningarna tar tid att genomföra. Detta fenomen kallas 

för Cobweb-fenomenet och innebär att det är troligt att efter överproduktion följer 

underproduktion för att sedan igen svänga till överproduktion. Även felspecifikationer av 

modellen som beror på utlämnade av relevanta förklarande variabler eller fel funktionsform 

kan mycket väl medföra autokorrelation. (Gujarati 1992, 353-354.)  

Autokorrelation kan förekomma i olika former. Den enklaste och vanligaste är första 

gradens autokorrelation. Första gradens autokorrelation innebär att feltermen εt har ett direkt 

samband med föregående periods felterm εt-1: 

 εt = ρεt-1 +ut 

där ρ är en parameter som beskriver hur kraftigt förhållandet mellan feltermerna är. 

Parametern ρ:s värden kan variera mellan -1 och 1. Då ρ = 0 förekommer ingen 

autokorrelation. Då ρ närmar sig 1 blir autokorrelationen kraftigare och medför att 

feltermerna påverkar varandra positivt. I praktiken innebär detta att feltermerna rör sig i 

vågor där föregående felterms riktning påverkar följande felterm i samma riktning. Då ρ 

närmar sig -1 förekommer negativ autokorrelation, vilket innebär att feltermerna påverkar 

varandra i motsatt rikting och ett sågformat mönster kan skönjas. Det är även möjligt att 

autokorrelationen är av n:te graden, alltså påverkas feltermen av tidigare feltermer längre 

bak i tiden. (Asteriou & Hall 2007, 135-136.) 

Problemen med autokorrelation beror på, precis så som i fallet med heteroskedasticitet, att 

OLS-estimatorerna inte är effektiva vilket leder till att t- och F-testets värden inte är 

tillförlitliga eftersom variansen inte är den minsta möjliga. Även förklaringsgraden R
2
 är 
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överestimerad. (Gujarati 1992, 356.) Genom grafisk granskning av residualerna kan man få 

en antydan om autokorrelation förekommer, men det bästa sättet är att använda sig av olika 

statistiska test. Det mest vanliga testet för autokorrelation är Durbin-Watson testet. Testet 

går att använda om modellen innehåller en konstant, antagandet är att autokorrelationen är 

av första graden och modellen inte innehåller en släpande beroende variabel som 

förklarande variabel. Durbin-Watson testet räknas automatiskt av de flesta statistiska 

program och ger en koefficient mellan 0 och 4 som svar. Om koefficienten är nära 2 

förekommer ingen autokorrelation. Då koefficienten är nära 0 förekommer stark positiv 

autokorrelation, emedan en koefficient nära 4 innebär stark negativ autokorrelation. 

Eftersom Durbin- Watson testet har sina begränsningar lönar det sig även att använda sig av 

andra test så som Durbin´s h test eller Breusch-Godfrey LM test. Dessa test grundar sig på 

hypoteser som antingen förkastas eller kvarstår. (Asteriou & Hall 2007, 139-145.) 

Då autokorrelation förekommer är det viktigt först kontrollera att autokorrelationen inte 

beror på en felspecificerad modell så som en utlämnad relevant variabel eller fel 

funktionsform. Andra sätt att lösa problemen är att använda den allmänna formen av minsta 

kvadratmetoden (GLS). För denna metod krävs att man känner till värdet för ρ, vilket är 

osannolikt.  (Sumelius 2011, 115.) Den mest kända metoden för att estimera ρ och på det 

sättet lösa problemet med autokorrelation är Cochrane-Orcutt-metoden. Metoden grundar 

sig på att man upprepade gånger estimerar ρ utgående från residualerna. På så vis kan man 

slutligen uppnå ett värde på ρ och åtgärda autokorrelationen. Olika statistiska datorprogram 

klarar av att göra denna procedur automatiskt. En annan använd metod är Hildreth- Lu 

sökningsmetoden. (Asteriou & Hall 2007, 151-153.) 

7. Estimering och resultat av modellen 

Den här avhandlingens mål var att identifiera och kvantifiera de faktorer som påverkar 

världsmarknadspriset på socker. För forskningen användes ekonometrisk estimering med 

hjälp av minsta kvadratsummeringsmetoden. Teorin och litteraturgenomgången gav vid 

handen att det finns en rad olika möjliga faktorer som kan tänkas påverka 

världsmarknadspriset på socker.  

Världsmarknadspriset, som skulle förklaras i denna studie, bestod av prisnoteringar för 

råsocker. Tidsserien hämtades från OECD:s databas och bestod av prisnoteringar för åren 

1971-2011 (OECD 2011). Produktionen och konsumtionens förhållande ger en bild av 
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utbudet och efterfrågan. Som förklarande faktor för detta användes i denna avhandling 

slutlagrens storlek i slutet av året. Informationen bestod av en tidsserie gjord av USDA 

(USDAd). Förhållandet mellan euron och dollar anses allmänt påverka prisnivån på 

lantbruksprodukter eftersom en stor del av handeln görs i dollar. Informationen om 

valutakurserna hämtades från USDA (USDA 2012c). Även oljepriset anses ha en påverkan 

på produktionskostnaderna i allmänhet och således även på priset. BP:s statistiska årsboks 

databas utgjorde källan för noteringarna av oljepriset (BP 2012). EU:s sockerreform har 

skiftat EU till en nettoimportör efter 2006 från att ha varit en nettoexportör under många år. 

Detta har lyfts fram som en påverkande faktor till de senaste årens höga sockerpriser. Även 

fluktuationerna av produktions- och handelsmängder i Indien har utpekats som bidragande 

faktorer. Både EU:s sockerreform och Indiens handel togs i beaktande. Informationen för 

handeln för EU:s och Indiens del hämtades från USDA (USDAd). 

7.1 Regressionsmodellens uppbyggnad 

Utgående från teorin och genomgången av tidigare forskning i ämnet byggdes en preliminär 

modell upp som förklarar världsmarknadspriset på socker:  

Yi = α - β1 X1i - β2 X2i + β3 X3i + β4i X4i - β5i X5i + β6i X6i 

 

Yi = Priset på råsocker 

α = konstant 

X1i = Lagervärde i slutet av året 

X2i = Förhållandet mellan euron och dollarn 

X3i = Oljepriset 

X4i = Dummy-variabel för EU:s sockerreform 

X5i = Dummy-variabel för Indiens nettoexport 

X6i = Brasiliens produktionsmängder av etanol 

 

Lagervärdet anger hur stor mängd socker det finns i lager i slutet av året och fungerar 

således som en mätare på förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Enligt teorin borde 

därmed ett större lagervärde tyda på större utbud. Därför borde förtecknet för lagervärdet 

vara negativt. Ett större lagervärde borde med andra ord sänka priset. Förhållandet mellan 

euron och dollarn kan anses ge en bild av dollarns styrka. En försvagning i dollarn jämfört 

med andra valutor borde enligt teorin medföra en höjning i priset mätt i dollar. Förtecknet 
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för förhållandet mellan euron och dollarn borde alltså vara negativt, eftersom en ökning i 

förhållandet innebär att dollarns värde förstärks. Oljepriset påverkar produktionskostnaderna 

och borde höja priset. Förtecknet förväntas vara positivt. Dummy-variabeln för EU:s 

sockerreform borde ha ett positivt förtecken, eftersom åren efter reformen betecknades som 

ettor. Detta innebär att då dessa faller in borde priset stiga. Dummy-variabeln för Indiens 

nettoexport betecknades med ettor för de år då nettoexporten varit negativ, alltså importen 

varit större än exporten. Antagandet var att priset på socker stiger dessa år, eftersom 

efterfrågan är större och utbudet mindre. Förtecknet borde alltså vara positivt. Brasiliens 

produktionsmängder av etanol kan ses som en mätare på efterfrågan på etanol och borde 

påverka priserna på socker positivt eftersom den sammanlagda efterfrågan på socker från 

sockerrör ökar. Förtecknet borde alltså vara positivt. 

7.2 Estimering 

En första granskning av variablerna visade att det förekom rätt kraftiga korrelationer mellan 

några av de förklarande variablerna. Speciellt dummy-variabeln för EU:s sockerreform 

korrelerade kraftigt med priset på olja (0,85) och även med Brasiliens etanolproduktion 

(0,77). Även Brasiliens etanolproduktion och priset på olja korrelerade rätt mycket (0,73). 

Granskningen av de olika variablernas fördelning visade att det förekom stora skillnader 

mellan de största och minsta värdena för de flesta variablerna. Endast lagervärdet i slutet av 

året och Brasiliens etanolproduktion kunde konstateras vara normalföredelade. Resten av 

variablerna hade höga Jarque-Bera värden som tydde på en sned och förvriden fördelning.  

7.2.1 Estimering av linjär modell 

Resultaten från den första estimeringen utgående från den preliminära modellen var svaga. 

Förklaringsgraden R
2
 var rätt låg (0,55) och de förklarande variablernas signifikans 

varierade. Slutlagrens värde och priset på olja var signifikanta med en risknivå om 5 procent, 

medan euron och dollarns förhållande var signifikant med en risknivå om 10 procent. 

Däremot var inte EU:s sockerreform eller Indiens handel signifikant. Ej heller Brasiliens 

etanolproduktion kunde påvisas vara signifikant. Förtecknen motsvarade det förväntade, 

förutom för Indiens handel och Brasiliens etanolproduktions del. Durbin-Watson testvärdet 

föll inom gränsen för det område som det är oklart om autokorrelation förekommer men 

Breusch-Godfrey testet visade inga tecken på autokorrelation. White-testet för 

heteroskedasticitet kunde inte påvisa heteroskedasticitet. En granskning av residualernas 

fördelning visade dock att de inte var normalfördelade vilket inte direkt bryter mot 
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antagandena för användningen av minsta kvadratsummeringsmetoden men påverkar 

trovärdigheten för t- och F-testen negativt. (Studentmund 2001, 91-92.) 

Estimeringsresultaten är presenterade i tabell 1 och grafiskt i figur 15.  

Modell 1. Priset på råsocker = 627,496 – 7,724*slutlagrets värde – 242,141*(euro/dollar) + 

3,271*oljepris + 50,041*EU:s sockerreform – 1,213*Indiens nettohandel – 0,004*Brasiliens 

etanolproduktion 

Tabell 1. Regressionsresultat för linjär modell 1. 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 627,496 115,806 5,419 0,0000 *** 

Slutlager -7,724 3,271 -2,361 0,0249 ** 

Euro/dollar -242,141 125,359 -1,932 0,0629 
 Oljepris 3,271 1,354 2,415 0,0220 ** 

EU_DUMMY 50,041 102,979 0,486 0,6305 

 INDIEN_DUMMY -1,213 36,123 -0,034 0,9734 

 Brasiliens etanolproduktion -0,004 0,005 -0,914 0,3681 

             
 p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,549 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,458 

F-testets värde 6,074 

P-värde (F) 0,000 

Durbin-Watson testvärde 1,134 
 

 

Figur 15. Estimeringsresultat (Fitted) av den preliminära modellen jämfört med det verkliga 

priset (Actual) 
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Resultaten förbättrades inte nämnvärt av att lämna bort dummy-variabeln för Indiens handel 

och Brasiliens etanolproduktion (tabell 2). Även autokorrelation förekom när de förklarande 

variablerna var slutlagrens värde, euro/dollar förhållandet, oljepriset och dummy-variabeln 

för EU:s sockerreform. Efter att autokorrelationen åtgärdats med Cochrane- Orchutt 

metoden ökade förklaringsgraden en aning till 0.60. Signifikansen för förhållandet mellan 

euron och dollarn försämrades dock avsevärt. Samtidigt var EU:s sockerreform inte 

signifikant och förtecknet det motsatta mot det förväntade. Fortfarande var även 

residualerna onormalt fördelade.  

 

Modell 2. Priset på råsocker = 668,112– 11,006*slutlagrets värde – 251,508*(euro/dollar) + 

3,750*oljepris – 24,296*EU:s sockerreform 

 

Tabell 2. Estimeringsresultat för linjär modell 2 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 668,112 147,635 4,525 0,0001 *** 

Slutlager -11,006 3,365 -3,271 0,0025 *** 

Euro/dollar -251,508 150,636 -1,670 0,1042 
 Oljepris 3,750 1,311 2,860 0,0072 *** 

EU_DUMMY -24,296 90,525 -0,268 0,7900 

             
p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,602 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,544 

F-testets värde 10,288 

P-värde (F) 0,000 

Durbin-Watson testvärde 1,655 
 

 

Inte heller utlämnande av EU:s sockerreform ur modellen förbättrade resultaten (tabell 3). 

Autokorrelationen förekom fortfarande och den åtgärdades med Cochrane-Orcutt metoden. 

Förklaringsgraden förblev på samma nivå som de tidigare estimeringarna och förhållandet 

mellan euron och dollarn var fortfarande insignifikant. Inte heller nu var residualerna 

normalt fördelade.  
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Modell 3. Priset på råsocker = 668,096 – 11,048*slutlagrets värde – 245,744*(euro/dollar) + 

3,525*oljepris  

 

Tabell 3. Estimeringsresultat för linjär modell 3 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 668,096 145,793 4,582 0,0001 *** 

Slutlager -11,048 3,316 -3,332 0,0020 *** 

Euro/dollar -245,744 147,262 -1,669 0,1041 

 Oljepris 3,525 0,997 3,535 0,0012 *** 

            
p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,601 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,556 

F-testets värde 13,192 

P-värde (F) 0,000 

Durbin-Watson testvärde 1,653 

7.2.2 Estimering av log-linjär modell 

Då resultaten förblev svaga med den linjära modellen övervägdes andra modellalternativ. 

Eftersom användningen av minsta kvadratsummeringsmetoden kräver att modellen är linjär 

sett till parametrarna begränsades alternativen en aning. Vanligen använda modellformer i 

prisanalyser är, förutom den linjära, kvadratiska modeller och logaritmiska modeller. Teorin 

gav inte några orsaker att använda en kvadratisk modell, där effekterna av en variabel kan 

tänkas avta då variabelns värde stiger. Eftersom priselasticiteterna även intresserade mera än 

de verkliga värdena på koefficienterna för variablerna, beslöts att ändra modellen till en log-

linjär modell där variablerna ändras till logaritmer. Resultaten från en log-linjär modell är 

inte direkt jämförbara med en linjär modell. Koefficienterna βij skall tolkas som procentuella 

förändringar i priset på råsocker då värdet på den förklarande variabeln ökar med en procent. 

Dessa procentuella förändringar är alltså elasticiteter som gäller för hela samplet. 

 

Resultaten från den första estimeringen med den log-linjära modellen var mera lyckade än 

de linjära estimeringarna (tabell 4). Förklaringsgraden var en aning högre medan 

signifikansnivåerna fortfarande varierade för de olika variablerna. Förtecknen var rätta för 

variablerna för slutlager, förhållandet mellan euro och dollar, oljepris och Brasiliens 

etanolproduktion. Däremot stred förtecknen mot det förväntade för Indiens handel och EU:s 
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sockerreform. Residualerna var normalfördelade. Heteroskedasticitet kunde inte påvisas, 

emedan autokorrelation förekom som åtgärdades med Cochrane-Orcutt metoden. 

Modell 4. log_Priset på råsocker = 5,9670 – 1,1513*log_slutlagrets värde – 

1,0141*(log_euro/dollar) + 0,3394*log_oljepris – 0,0129*EU:s sockerreform – 0,1002*Indiens 

nettohandel + 0,2195*log_Brasiliens etanolproduktion 

 
Tabell 4. Estimeringsresultat för log-linjär modell 4 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 5,967 1,4650 4,073 0,0003 *** 

l_Slutlager -1,151 0,3806 -3,025 0,0053 *** 

l_Euro/dollar -1,014 0,4365 -2,323 0,0277 ** 

l_Oljepris 0,339 0,1530 2,218 0,0348 ** 

EU_DUMMY -0,013 0,2575 -0,050 0,9603 

 INDIEN_DUMMY -0,100 0,0902 -1,111 0,2759 

 l_Brasiliens etanolproduktion 0,219 0,1876 1,170 0,2518 

             
p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,710 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,637 

F-testets värde 9,784 

P-värde (F) 0,000 

Durbin-Watson testvärde 1,863 
 

Resultaten förbättrades inte av att lämna bort Indiens handel och Brasiliens 

etanolproduktion ur modellen (tabell 5). Breusch-Godfrey testet visade att modellen var 

autokorrelerad och detta problem åtgärdades. Slutlagret och förhållandet mellan euron och 

dollarn var statistiskt signifikanta variabler, precis så som även priset på olja. Dock var 

dummy-variabeln för EU:s sockerreform fortfarande utan signifikans. De utförda testen för 

heteroskedasticitet avvisade sådana problem. Inga tecken på att residualerna inte skulle varit 

normalfördelade fanns. 

Modell 5. log_Priset på råsocker = 7,583– 1,064*log_slutlagrets värde – 1,178*(log_euro/dollar) 

+ 0,368*log_oljepris  +  0,062*EU:s sockerreform 
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Tabell 5. Estimeringsresultat för log-linjär modell 5 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 7,583 0,9080 8,351 0,0000 *** 

l_Slutlager -1,064 0,3018 -3,524 0,0012 *** 

l_Euro/dollar -1,178 0,4616 -2,553 0,0154 ** 

l_Oljepris 0,368 0,1326 2,772 0,0090 *** 

EU_DUMMY 0,062 0,2511 0,249 0,8052 

             
p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,6726 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,6244 

F-testets värde 13,9694 

P-värde (F) 0,0000 

Durbin-Watson testvärde 1,8013 
 

Då EU:s sockerreform lämnades bort från modellen förbättrades modellens resultat (tabell 

6). Autokorrelation förekom enligt Breush–Godfrey testet och åtgärdades med hjälp av 

Cochrane–Orcutt metoden. Efter det var alla variabler statistiskt signifikanta med en 

risknivå om 1 procent. Ingen heteroskedasticitet förekom och residualerna var normalt 

fördelade enligt Jaque-Bera testet. Alla förtecken stämde även överrens med det förväntade. 

Modell 6. log_Priset på råsocker = 7,518 – 1,057*log_slutlagrets värde – 1,204*(log_euro/dollar) 

+ 0,382*log_oljepris  

Tabell 6. Estimeringsresultat för log-linjär modell 5 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 7,518 0,8533 8,811 0,0000 *** 

l_Slutlager -1,057 0,2961 -3,570 0,0011 *** 

l_Euro/dollar -1,204 0,4385 -2,746 0,0095 *** 

l_Oljepris 0,382 0,1192 3,208 0,0029 *** 

            
p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,672 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,635 

F-testets värde 17,928 

P-värde (F) 0,000 

Durbin-Watson testvärde 1,812 

 

Utgående från teorin kan man tänka sig att oljepriset kan påverka priserna på socker med en 

fördröjd effekt. Genom att fördröja oljepriset med ett år, alltså så att föregående års oljepris 

påverkar detta års sockerpris, förbättrades resultaten en aning (tabell 7 och figur 16). 
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Slutlagrens värde och euron och dollarns förhållandes signifikans förbättrades och deras 

påverkan på sockerpriset ökade en aning. Enligt modellen leder en ökning av slutlagret med 

10 procent till en minskning i sockerpriset med 13,2 procent. Om föregående års oljepris 

stiger med 10 procent betyder det att priset på råsocker ökar med 4,2 procent. Detta är mera 

än vad Baffes (2007) forskning visar, men resultaten är i samma riktning.  Förhållandet 

mellan euron och dollarns betydelse ökade en aning från föregående modell och var av 

större signifikans. En förstärkning av dollarn med 10 procent gentemot euron innebär enligt 

den estimerade modellen att råsockerpriset sjunker med 14,3 procent. 

Modell 7. log_Priset på råsocker = 8,291– 1,319*log_slutlagrets värde – 1,428*(log_euro/dollar) 

+ 0,415*log_oljepris (-1) 

Tabell 7. Estimeringsresultat för log-linjär modell 7 

Förklarande variabel koefficient β Standardfel t-värde p-värde     

Konstant 8,291 1,1208 7,397 0,0000 *** 

l_Slutlager -1,319 0,3107 -4,244 0,0002 *** 

l_Euro/dollar -1,428 0,4304 -3,319 0,0022 *** 

l_Oljepris (-1) 0,415 0,1318 3,153 0,0034 *** 

            
p<0,10 =* p<0,05 = ** p<0,01 = *** 

R² 0,724 

Med frihetsgraden korrigerad R² 0,692 

F-testets värde 22,301 

P-värde (F) 0,000 

Durbin-Watson testvärde 1,751 

  



58 

 

Figur 16. Estimeringsresultat för log-linjär modell 7 (Fitted) jämfört med det verkliga priset 

(Actual) 

8. Slutsatser 

Den här magisteravhandlingens uppgift var att identifiera de faktorer som påverkat 

världsmarknadspriset på socker under åren 1971-2011. Det andra målet var att undersöka 

om EU:s sockerreform, som genomfördes 2006, har haft en inverkan på sockerpriset. Den 

bakomliggande teorin för undersökningen bestod av pristeori och som undersökningsmetod 

användes ekonometrisk estimering med hjälp av minsta kvadratsummeringsmetoden (OLS). 

Valet av variabler grundade sig på teorin och i litteraturen framlyfta fenomen som anses 

påverka sockerpriset i världen.   

8.1 De viktigaste faktorerna som påverkar världsmarknadspriset på råsocker 

Världsmarknadspriset på råsocker estimerades med hjälp av statistisk data för åren 1971-

2011. Till förklarande variabler valdes lagervärdet i slutet av året, förhållandet mellan euron 

och dollar, priset på olja, dummy-variabel för EU:s sockerreform, dummy-variabel för 

Indiens nettoexport samt Brasiliens etanolproduktion. Dataserien för Brasiliens 

etanolproduktion sträckte sig över åren 1975-2011. 

Sockerpriset estimerades först med hjälp av en linjär modell. Resultaten från den linjära 

modellen var rätt svaga. För att kunna utvärdera de olika variablernas procentuella påverkan 
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för lagervärdet i slutet av året, oljepriset och förhållandet mellan euron och dollarn som alla 

var statistiskt klart signifikanta.  

Ingen av estimeringarna kunde ge några bevis på att EU:s sockerreform har påverkat priset 

på råsocker. Dummy-variabeln för reformen korrelerade kraftigt med oljepriset, vilket 

gjorde modellen instabil och medförde problem med signifikanserna och förtecknen. Då 

oljepriset lämnades bort kunde signifikans för EU:s sockerreform hittas men att lämna bort 

oljepriset ur modellen kan ej anses vara teoretiskt berättigat. Inte heller Indiens nettoexport 

eller Brasiliens etanolproduktion kunde konstateras ha en påverkande effekt på priserna, 

något som däremot har lyfts fram som påverkande faktorer i tidigare forskningar och 

diskussionspapper (Koizumi 2003; McConnell m.fl, 2010; Schmitz m.fl. 2007; Trostle m.fl. 

2011). 

Resultaten av avhandlingen visar ändå att slutlagrets storlek, förhållandet mellan euron och 

dollarn samt oljepriset inverkar på sockerpriset. Estimeringarna visar att ett större 

lagervärde inverkar negativt på sockerpriset, vilket är i linje med teorin och förväntningarna. 

En ökning av lagervärdet med 10 procent innebär en minskning i priset med 13,2 procent. 

En förstärkning av dollarn gentemot euron har även likaså en negativ effekt på sockerpriset. 

Då dollarn förstärks med 10 procent innebär det en minskning i sockerpriset med 14,3 

procent. Det fördröjda oljepriset har en positiv effekt på sockerpriset, precis så som 

förväntat. Ett 10 procent högre oljepris föregående år medför en höjning av sockerpriset 

med 4,2 procent. 

8.2 Undersökningsmetodens lämplighet och fortsatt forskning 

Undersökningsmetoden hade sina svagheter, som i första hand berodde på bristfällig eller 

olämplig data för de förklarande variablerna. Autokorrelation förekom i de flesta modeller, 

men kunde lyckligtvis åtgärdas med hjälp av Cochrane–Orcutt metoden utan att resultaten 

förvrängdes och trovärdigheten led. Användningen av dummy-variabeln för EU:s 

sockerreform lyckades inte speciellt bra, eftersom tidsperioden var kort. Ingen påverkan 

kunde statistiskt sett påvisas mellan reformen och sockerpriset. Även om det skulle ha 

lyckats att påvisa ett sådant samband, skulle det inte vara entydigt om det i så fall var EU:s 

sockerreform som låg bakom eftersom det kan finnas andra bakomliggande fenomen under 

åren 2007-2011 som inte är identifierade och i så fall skulle dikteras under dummy-

variabeln. 
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Undersökningsmaterialet bestod av årlig data från åren 1971-2011, sammanlagt 41 

observationer, vilket är i minsta laget för att utföra en ekonometrisk estimering. Tillgången 

till data begränsade dock möjligheterna till ett större sampel. Månatlig data övervägdes och 

testades i estimeringsskedet men på grund av att ingen information om lagervärdena på 

socker fanns att tillgå på månatlig basis ansågs det bättre att använda sig av årlig data. I de 

månatliga estimeringarna förekom även stora problem med autokorrelation som antydde att 

serierna var icke-stationära.  

Socker är inte heller en vara som är så entydigt och utförligt bokförd, till skillnad från 

exempelvis vete. Det förekommer rätt stora skillnader mellan olika källor då det gäller 

produktion, konsumtion och lagervärden. Detta påverkar trovärdigheten negativt. Även det 

faktum att marknadsåret för socker sträcker sig från oktober till september, gör att en del av 

den årliga statistiken inte till fullo motsvarar varandra.  

Användningen av den minsta kvadratsummeringsmetoden fungerade för att konstatera 

statistisk signifikans för de olika förklarande variablerna. För att göra bättre och mera 

långtgående slutsatser angående olika variablers påverkan på sockerpriset borde samplets 

storlek utvidgas med mer precis data för sådana förklarande variabler som enligt teorin kan 

anses vara av vikt. Om mera detaljerad data med kortare tidsintervall fanns att tillgå, kunde 

mera sofistikerade metoder övervägas. Det största hindret för detta är dock bristen på 

tillförlitlig data i tillräckligt stor utsträckning för sockerproduktionen och lagervärdena. 

Även valet av förklarande variabler bör noga granskas utgående från teorin, eftersom det är 

fullkomligt möjligt att någon stor påverkande förklarande faktor fortfarande är okänd eller 

oidentifierad. 
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Bilaga 1. I estimeringarna använda variabler och deras värden åren 1971-2011. 

År 

Råsockerpris 

USD/tn 

Slutlager  

(1000 milj.tn) Euro/USD 

Oljepris  

USD/barrel 

EU-

dummy 

Indien-

dummy 

Brasiliens etanolproduktion 

milj.liter 

1971 287.06 20.19 1.13 2.24 0 0 NA 

1972 146.44 18.25 1.04 2.48 0 0 NA 

1973 197.52 17.89 0.95 3.29 0 0 NA 

1974 458.73 14.98 0.86 11.58 0 0 NA 

1975 637.17 17.15 0.82 11.53 0 0 556 

1976 287.06 18.27 0.88 12.80 0 0 664 

1977 181.07 20.66 0.86 13.92 0 0 1470 

1978 167.29 24.56 0.81 14.02 0 0 2491 

1979 184.36 24.95 0.72 31.61 0 0 3383 

1980 515.57 20.51 0.69 36.83 0 0 3706 

1981 503.72 17.64 0.81 35.93 0 1 4163 

1982 219.29 24.09 0.95 32.97 0 0 5824 

1983 173.67 29.36 1.06 29.55 0 0 7861 

1984 138.91 26.02 1.19 28.78 0 0 11252 

1985 82.91 26.88 1.36 27.56 0 1 11820 

1986 131.38 23.84 1.11 14.43 0 1 10506 

1987 138.62 22.46 0.90 18.44 0 1 11457 

1988 205.43 21.34 0.82 14.92 0 1 11704 

1989 262.55 22.09 0.88 18.23 0 0 11898 

1990 301.39 19.94 0.83 23.73 0 1 11783 

1991 204.04 22.36 0.76 20.00 0 0 12752 

1992 203.30 24.35 0.77 19.32 0 0 11686 

1993 211.13 23.39 0.79 16.97 0 0 11297 

1994 247.96 21.67 0.86 15.82 0 1 11692 

1995 305.54 25.62 0.78 17.02 0 1 12671 

1996 273.46 30.64 0.76 20.67 0 0 14438 

1997 257.32 29.81 0.83 19.09 0 0 15423 

1998 238.03 28.50 0.91 12.72 0 0 13787 

1999 155.32 34.10 0.90 17.97 0 1 12978 

2000 165.95 37.43 1.01 28.50 0 1 10656 

2001 216.09 39.86 1.13 24.44 0 0 11434 

2002 167.09 36.63 1.10 25.02 0 0 11490 

2003 176.52 40.59 0.95 28.83 0 0 12140 

2004 172.99 38.06 0.83 38.27 0 1 13544 

2005 230.62 34.74 0.79 54.52 0 1 15712 

2006 347.96 30.57 0.82 65.14 0 0 17921 

2007 257.19 36.89 0.76 72.39 1 0 22328 

2008 301.46 42.66 0.67 97.26 1 0 27853 

2009 351.45 31.17 0.74 61.67 1 1 25723 

2010 531.77 29.26 0.73 79.50 1 1 27570 

2011 595.25 29.50 0.73 111.26 1 0 22700 

 


