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                                       Abstract 

The purpose of this study is to examine which factors played an important role in the food 

price crisis of 2007-2008. Theories used are Microeconomic theory, explaining changes in 

supply and demand, and Macroeconomic theory, explaining the impact of changes in 

exchange rate on prices. A theory regarding speculation is also used to explain the impact of 

speculative activities effects on price. The method used is multiple regression analysis in 

order to determine the effects which ethanol production, oil price and dollar exchange rate had 

on the surge in the price of corn, rice and wheat. The data used is in monthly observations 

during the period 2005-2008. However, other factors are taken into consideration during the 

study, such as production quantity, stock size, economic growth, speculative activity and 

population growth. The outcome of the study showed that the supply side encountered higher 

production costs due to the oil price increase which put an upward pressure on the prices. At 

the same time the demand side encountered increased demand of grains as an effect of heavy 

increased ethanol production which also put upward pressure on the prices. The depreciation 

of the dollar also contributed to the increased price of grains, as the majority of agricultural 

commodities are traded in American dollar. 
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1. Inledning 

I juli år 2008 nådde livsmedelspriserna sin högsta nivå på 30 år. Detta hotade 

livsmedelsförsörjningen för människor i hela världen, men framför allt slog de höjda priserna 

hårt mot fattiga människor i utvecklingsländer.
1
 Hungerkravaller bröt ut på flera platser och 

frågan om chockhöjningarna på matens pris fick stort utrymme i internationell media.
2
  

    År 1996 deklarerade FN:s toppmöte om mat ”World Food Summit” målsättningen att 

antalet hungriga i världen skulle halveras till år 2015. Vid denna tidpunkt uppskattades det att 

815 miljoner människor levde i kronisk hunger*
3
. När FN åter samlades för ”World Food 

Summit” år 2009 hade siffran på de som levde i kronisk hunger stigit till över en miljard, och 

utvecklingen hade inte alls gått den väg som man planerat.
4
 En viktig anledning till att 

hungern inte hade minskat utan faktiskt ökat var de stora höjningarna av livsmedelspriserna, 

bara under perioden 2007-2008 samtidigt som priserna nådde sin topp hamnade ytterligare 

115 miljoner människor i ett tillstånd av kronisk hunger.
5
 

    Flertalet olika institutioner och forskningsmagasin har analyserat vad som orsakade 

prischocken på mat 2007-2008. Faktorer som diskuterats ha varit bidragande till de höjda 

priserna är; den stigande efterfrågan och produktionen av etanol, de rekordhöga oljepriserna, 

minskade lagerstorlekar, deprecieringen av dollarn, ökad spekulation på jordbruksmarknaden, 

befolkningstillväxt, samt väderomständigheter och storleken på skördarna. Vidare diskuteras 

även inflytandet av den snabba ekonomiska tillväxten som skett i framför allt Asien det 

senaste decenniet och som gett miljoner människor möjlighet att förändra sin livsstil och sina 

konsumtionsmönster. 

    Sedan 2008 har priserna börjat sjunka, dock har de ännu inte kommit ner till sina normala 

nivåer. Enligt FN:s jordbruksorgan (FAO) kan dock inte de sjunkande priserna ses som ett 

resultat av ökat utbud och åtgärder mot de faktorer som orsakat chocken utan snarare som en 

följd av finanskrisen som gjorde sig tillkänna 2008 och som dämpade efterfrågan och 

priserna.
6
 

                                                 
1
 FAO (2009), s. 1  

2
 Einarsson (2010), s. 1 

*
3
 Kronisk hunger då man understiger ”minimum dietary energy requierment” – Den mängd energi som behövs 

för lätt aktivitet, och bibehålla en acceptabel minimivikt. 
4
 Einarsson (2010), s. 7 

5
 FAO (2009), s. 1 

6
 Ibid. s. 4 
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    Vi avser att undersöka om och, i hur stor omfattning, dessa faktorer som nämnts på 

föregående sida påverkar priset på de största och viktigaste spannmålsgrödorna, majs, ris och 

vete som är basföda för en stor del av jordens befolkning.
7
 

1.1 Problemformulering 

Den globala prischock som inträffade på jordbruksmarknaden år 2007-2008 gjorde att 

världsmarknadspriserna på majs, ris och vete steg till de högsta nivåerna på 30 år. 

Prisökningarna fick stora konsekvenser, framför allt för världens fattiga. De som led av 

kronisk hunger i världen ökade med många miljoner samtidigt som priserna chockade 

världen.
8
 

    De stora konsekvenser som prisökningarna på spannmålsprodukter fick för människor gör 

denna händelse viktig att studera. Resultatet kan användas för att förebygga att en prischock 

sker igen, eller åtminstone berätta hur man kan dämpa effekterna av den och på så sätt 

undvika att ännu fler människor hamnar i ett tillstånd av kronisk hunger. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka olika faktorer som påverkar världsmarknadspriserna på 

spannmål och identifiera de faktorer som orsakade de stora prishöjningarna på majs, ris och 

vete år 2007-2008.  

    Vi kommer att undersöka dessa faktorers påverkan på världsmarknadspriserna; skördar, 

lager, befolkningstillväxt, oljepris, etanolproduktion, ekonomisk tillväxt, spekulation och 

dollarns växelkurs för att besvara frågan: Vad orsakade matprishöjningarna 2007-2008? 

1.3 Metod och problemavgränsning 

De tre grödor som vi kommer fokusera på när vi undersöker livsmedelsprischocken är majs, 

ris och vete. Valet av dessa grundar sig i att spannmål var den grupp av livsmedel där priserna 

steg mest och dessa tre är de största spannmålsgrödorna och dessutom basföda för en 

majoritet av jordens befolkning.
9
 

    För att undersöka vilka faktorer som skapade prishöjningarna på majs, vete och ris har vi 

gått till väga på följande sätt; Vi utförde en litteraturstudie då vi läste rapporter publicerade av 

FAO, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Forum Syd samt 

olika artiklar från erkända forskningsmagasin med inriktning på jordbruk och 

                                                 
7
 Einarsson (2010), s. 20 

8
 FAO (2009), s. 1 

9
 Einarsson (2010), s. 20 ff 
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nationalekonomi. Artiklarna har använts som källor med viss försiktighet och medvetenhet 

om att det föreligger en chans att dessa inte är helt objektiva i sin granskning av prischocken. 

    Genom litteraturstudien fick vi en introduktion till problemet samt identifierade olika 

faktorer som möjligtvis bidragit till prischocken. De faktorer som vi urskiljde för vidare 

granskning var; Oljepriset, befolkningstillväxten, storleken på skördar, storleken på 

världslagren av de grödor som undersöks, etanolproduktion, den ekonomiska tillväxten, 

växelkurs med avseende på dollar och spekulation på matbörsen.  

    Sedan valde vi en teori efter kriteriet att den skulle kunna ge en teoretisk förklaring över 

händelseförloppet samt hjälpa oss att förstå hur ett pris skapas på en marknad.  

    Med bakgrund i teorin och genom att samla in data och skapa diagram granskade vi de 

faktorer som tidigare studier omnämnt. Därefter valde vi bland dessa ut de variabler som var 

relevanta för vidare analys. Vi använde en regressionsanalys med tidsseriedata och undersökte 

dessa variablers inflytande på priserna under perioden 2005-2008. Denna förhållandevis korta 

period valdes eftersom vår uppsats syftar till att förklara denna specifika prischock och inte 

prisutveckling över lag. 

    De data som vi utgått från är sekundärdata som vi främst hämtat från FAO och 

Världsbanken. 

1.3.1 Reliabilitet 

Det är av stor vikt att studier har hög reliabilitet, alltså att man får samma resultat om man 

upprepar undersökningen. Att en studie är replikerbar är väsenligt för den vetenskapliga 

trovärdigheten och pålitligheten i resultaten.
10

 Vi hävdar att reliabiliteten i vår studie kan 

anses som hög då de data som vi har använt oss av mestadels finns tillgängliga i välkända 

databaser, som FAO och världsbanken, vilka kommer finnas disponibla under den närmsta 

framtiden för de som önskar replikera studien. Vi kommer även att spara våra insamlade data 

så att vi kan lämna ut dessa på begäran för de som är intresserade så att studien kan replikeras.  

 

1.3.2 Validitet 

Begreppet validitet innebär; om undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta eller 

undersöka vilket är viktigt för en studie. I vår studie skulle validitet tolkas i form av 

variablerna, och om de mäter rätt faktorer och är bäst avsedda för att besvara frågeställningen. 

                                                 
10 Eliasson (2010), s. 15 
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Vi anser att validiteten kan betraktas som hög i vår studie då vi valt variabler efter en gedigen 

litteraturstudie på området.
11

  

    Problem som kan uppkomma när man som vi använder sekundärdata alltså data som är 

insamlad av andra personer, är att man inte till fullo kan kontrollera att insamlingen har gått 

korrekt till. Vi anser dock att de organisationer som vi har valt att hämta våra data ifrån, har 

stor erfarenhet och kunskap av datainsamling och att deras material innehar har hög 

trovärdighet. Det ligger i dessa välkända organisationers intresse att producera högst 

tillförlitlig data för att inte riskera sin respekt och röst på den globala arenan, vilket vi anser 

bidra till en hög kvalitet på materialet. Vi har tagit del av organisationernas krav vad det gäller 

data insamling och kvaliteten på materialet för att undersöka hur de går tillväga t.ex. FAO 

arbetar med olika kvalitets dimensioner och krav på deras data; ”Relevance; Accuracy; 

Timeliness and Punctuality; Accessibility and Clarity; Comparability; Coherence and 

Completeness; Sound Statistical Metadata.” Dessa används för att se till att materialet är av 

hög kvalitet och kan ses som tillförlitligt.
 12

  

2. Tidigare studier 

Det finns en mängd olika rapporter som syftar till att reda ut vad som orsakade matpriskrisen 

år 2007-2008 samt vad den fick för konsekvenser och vilka åtgärder som bör tas för att 

förhindra att en liknande kris inträffar igen. Vi har tagit del av ett axplock av de studier som 

finns tillgängliga. De rapporter som vi har valt att fokusera på är främst sådana som 

producerats av större välkända organisationer med legitimitet på området FAO, OECD, 

Världsbanken och studier från olika väletablerade forskningsmagasin. I rapporterna som vi 

har läst ger man en relativt homogen bild av vilka faktorer som påverkade prischocken 2007-

2008, men man lägger olika stor vikt på faktorerna i de olika studierna. 

    FAO har producerat två stora rapporter som behandlar prischocken; “The state of 

agricultural markets- high food prices and the food crises, experiences and lessons learned” 

och “The state of food insecurity in the world 2008”. I rapporterna presenterar man olika 

faktorer som på olika sätt bidragit till prischocken men man lyfter framför allt fram den ökade 

produktionen av etanol och de rekordhöga oljepriserna som orsakande faktorer till 

prischocken. Man pekar också på att spekulationer, handelsbarriärer och minskade lager kan 

ha bidragit till att chocken blev så markant.  I rapporterna lägger man också mycket vikt vid 

att försöka förklara varför de höjda priserna inte besvarades av ett ökat utbud som kunde 

                                                 
11

 Eliasson (2010), s. 16 
12

 FAO (2004), s. 1 
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dämpa chocken, och lyfter främst fram matproduktionen i utvecklingsländer som ett problem. 

Detta då denna präglas av brist på mark, infrastruktur, teknik och krediter och som på grund 

av dessa utvecklingsbarriärer inte hade möjlighet att svara på priserna med ett ökat utbud 

vilket kunde stillat prisstegringen.
13

 

    OECD har bland annat publicerat rapporten: ”Rising Food Prices Causes and 

Consequenses”. Precis som FAO:s rapporter pekar denna på kombinationen av utbuds och 

efterfrågefaktorer. I denna rapport gör man en tydlig avgränsning mellan vad man anser vara 

temporära och permanenta faktorer. Där svaga skördar anses vara en temporär faktor som 

bidragit till prishöjningarna, medan stark BNP tillväxt respektive ökad etanolproduktion på 

efterfrågesidan, och höjda oljepriser på utbudssidan ses som permanenta effekter. De 

minskade lagren förväntas inte vara fyllda inom tio år och denna faktor skulle därför kunna 

vara en permanent orsak enligt OECD. I rapporten är man dock osäkra på om ökade 

spekulationer, en relativt ny faktor som påverkar priserna på jordbruksmarknaden är en 

permanent eller temporär faktor.
14

 

    I artikeln ”How To Understand High Food Prices” som är en forskningsartikel från 

magasinet ”Journal of Agricultural Economics” lägger man till skillnad från ovanstående 

rapporter mindre vikt på faktorer som orsakat utbud och efterfrågechocker, och menar istället 

att ökade spekulationer och monetär expansion bör klassas som huvudorsaker till prischocken 

2007-2008.
15

 

    I studien ”Räcker maten, räcker marken” från Forum Syd analyserar Einarsson 

matpriskrisen, han kallar matpriskrisen för en ”energikris” och lyfter fram oljepriset och 

etanolproduktionen som viktiga faktorer. I denna rapport avfärdar författaren dock att 

minskade skördar och ökad ekonomisk tillväxt som faktorer till prischocken, och menar att 

teorier om att dessa skulle bidragit till prischocken är felaktiga. Författaren till rapporten tonar 

också ner själva prischocken, eftersom enligt hans studier så var priserna rensade på inflation 

egentligen inte alls ovanligt höga, utan nivåer som klassades som normala kring 1980.
16

 

    I artikeln ”Exploring the Price Spike” från ”Choicesmagazine”, en publikation av “the 

Agricultural & Applied Economics Association” så lyfter man likt andra fram samverkandet 

av olika faktorer som skapat en negativ utbudschock och positiv efterfrågechock och hur detta 

bidragit till att pressa upp priserna, men man påpekar att dessa faktorer inte ensamma kunnat 

skapa den prischock som uppstod på jordbruksmarknaden. I artikeln pekar man på faktorer 

                                                 
13

 FAO (2008) 
14

 OECD (2008) 
15

 Gilbert (2010) 
16

 Einarsson (2010) 
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som gjorde det möjligt för priserna att stiga så markant och lyfter fram dels handelspolicys 

som infördes för att skydda de inhemska marknaderna så som export förbud och höga tullar 

eller höga import subventioner och ökningen av spekulativt kapital på jordbruksmarknaden.
17

 

    I ”What’s Driving Food Prices?” en forskningsrapport från “Farm Foundation” väljer man 

att lyfta fram tre stycken huvudfaktorer till prischocken; tillväxt i biobränsleproduktion, 

depreciering av den amerikanska dollarn och förändringar i konsumtion och produktion, där 

en ökad konsumtion överstiger produktionen.
18

 

    Sammanfattningsvis så är man i rapporterna i huvudsak överens om vad som orsakade 

prischocken även om man delvis har olika vinklar och har fokuserat på olika områden i sina 

analyser.  

3. Teori 

3.1 Utbud och efterfrågan 

3.1.1 Utbud 

Utbudet av en vara beror på priset på varan samt andra faktorer t.ex. priset på insatsvaror för 

att producera varan. Utbudskurvan visar hur stort ett utbud är av en vara till varje pris, givet 

att alla andra faktorer hålls konstanta. En förändring i pris leder till en rörelse längs 

utbudskurvan, medan en ändring i en annan faktor som påverkar utbudet orsakar ett skift av 

kurvan.
19

 Utbudskurvan kan beskrivas matematiskt med en funktion: 

   

Utbudet ( ) beror alltså i detta exempel på priset på varan ( ) och priset på insatsvaror ( ).
20

 

Inom jordbruk och produktion av spannmål påverkas utbudet bl.a. av priset på varan, 

skördarnas storlek som beror på bland annat på väder och tillgång till teknik och mark samt 

priset på insatsvaror där oljan är den viktigaste insatsen i spannmålsproduktion då denna 

behövs för att tillverka konstgödsel.
21

 På kort sikt kan man dock anta att prisets inverkan på 

utbudet är marginell då det är svårt att anpassa jordbrukets avkastning efter snabba 

prissvängningar. Detta då jordbruksprodukter är varor som produceras över tid där insats och 

avkastning inte kan ändras kontinuerligt utan enbart i de perioder då man sår sina grödor. 

Dessutom sker en stor del av livsmedelsproduktionen i utvecklingsländer, där teknologin för 

jordbruk är relativt outvecklad, infrastrukturen svag, marktillgången bristfällig samt 

                                                 
17

 Von Braun och Torero (2009) 
18

 Abbot och Hurt (2008) 
19

 Perloff (2008), s. 19 
20

 Ibid. s. 21  
21

 FAO (2009), s. 16 ff. 
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möjligheten till lån och krediter svag vilket gör att man har svårt att snabbt öka sin produktion 

och anpassa sig efter prissvängningar.
22

 I ekonomiska termer kan man säga att utbudet på 

jordbruksvaror är relativt oelastiskt på kort sikt.
23

 

3.1.2 Efterfrågan 

Efterfrågan av en vara beror på priset samt andra faktorer t.ex. konsumentens inkomst, priser 

på andra varor och konsumenternas preferenser. Förhållandet mellan pris och hur mycket av 

en vara som efterfrågas visas genom efterfrågekurvan, antaget att alla andra faktorer hålls 

konstanta. Ett vedertaget antagande gällande modellen är att efterfrågekurvan har en negativ 

lutning, och att ett högre pris leder till en lägre efterfrågan och ett lägre pris ger en högre 

efterfrågan, detta antagande kallas ”law of demand”. Om priset på en vara ändras orsakar 

detta en rörelse längs efterfrågekurvan, och om någon annan faktor som påverkar efterfrågan 

ändras så orsakar detta ett skift av kurvan.
24

 Efterfrågan på en vara kan beskrivas matematiskt 

genom en efterfrågefunktion; 

   

Det som påverkar efterfrågan av denna vara är enligt funktionen priset på varan ( ), priset på 

substitutvaror ( ), priset på komplementvaror ( ) och konsumentens inkomst ( ).
25

  

Substitut och komplementvaror beskriver hur pris på andra varor påverkar efterfrågan på en 

vara. Om priset på en liknande vara dvs. en substitutvara ökar så ökar efterfrågan på 

ursprungsvaran och tvärt om; om priset på en substitutvara sjunker kan man förvänta sig att 

efterfrågan på ursprungsvaran minskar. På liknande sätt påverkar komplementvarors pris 

efterfrågan på en vara; om priset på en komplementvara stiger så kan man förvänta sig att 

efterfrågan på den ursprungliga vara sjunker.
26

  

    Efterfrågan på ris, vete och majs påverkas bl.a. av priset på varorna, befolkningsstorleken, 

konsumenternas preferenser och inkomster samt om det skapas nya användningsområden för 

en vara vilket driver upp efterfrågan, så som etanolproduktionen. Prisförändringar kan spridas 

snabbt mellan olika spannmålsprodukter då de är substitut.
27

 På kort sikt är det relevant att 

anta att prisets nivå har en mindre inverkan på efterfrågan av majs, vete och ris då dessa 

tillhör de globala basmatvarorna som många människor är beroende av, på lång sikt är det 

                                                 
22

 FAO (2009), s. 6 ff. 
23

 Ibid. s. 53 
24

 Perloff (2008), s. 14 
25

 Ibid. s. 15  
26

 Ibid. s. 12-15 
27

 FAO (2009), s. 16 ff. 



8 

 

mer troligt att man kan byta ut dessa. Man kan alltså säga att efterfrågan är mer oelastisk på 

kort sikt.
28

 

3.1.3 Marknadsjämvikt 

Utbud och efterfrågan interagerar på marknaden och bestämmer jämviktspris och 

jämviktskvantitet på en vara i det läge där utbudskurvan skär efterfrågekurvan. Om det finns 

ett överskott av utbud eller efterfrågan kommer marknadskrafterna att anpassa priset så att 

jämvikt återskapas och utbudet är lika med efterfrågan.
29

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att modellen ovan är en förenkling av verkligheten. Teorin om 

utbud och efterfrågan bygger på antagande om perfekt konkurrens som inte speglar 

förhållandena på den verkliga jordbruksmarknaden.
30

 Till exempel påverkas 

jordbruksmarknaden av statliga åtgärder som; subventioner, importkvoter, tullar, 

prisregleringar och exportrestriktioner, som påverkar prissättningens mekanismer och 

kvantiteten av varor. 
31

 

    Trots detta är modellen lämplig i sammanhanget, enligt litteraturen så tillhör 

jordbruksmarknaden de områden där utbud och efterfrågemodellen visat sig vara användbar.
32

 

Dessutom är förenklingar av verkligheten nödvändiga för att kunna analysera ett problem, 

verkligheten är så komplex att den måste skalas av för att kunna placeras i en modell.
33

 

                                                 
28

 Perloff (2008), s. 56 
29

 Ibid. s. 24 
30

 Ibid. s. 39 ff. 
31

 Einarsson (2010), s. 70 ff. 
32

 Perloff (2008), s. 40 
33

 Ibid. s. 4 

Figur 1: Marknadsjämvikt. 
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3.2 Skift av utbuds och efterfrågekurvor  

När ett jämviktsläge skapats på en marknad, så kan detta förändras genom att utbud eller 

efterfrågekurvan skiftar, skiftet kan bero på exempelvis förändrade preferenser, 

produktionskostnader eller inkomster.
34

 

3.2.1 Skift av efterfrågekurva 

Om en utomstående faktor ändras t.ex. att konsumenternas inkomster ökar så orsakar detta ett 

positivt skift i efterfrågekurvan, kurvan skiftar utåt. Detta innebär att efterfrågan är större till 

varje givet pris jämfört med tidigare, vilket skapar en överskottsefterfrågan. 

Överskottsefterfrågan gör att priset pressas uppåt, och det sker en rörelse längs utbudskurvan. 

Det ökade priset minskar överskottsefterfrågan tills en ny jämvikt uppstår på marknaden, och 

efterfrågan åter är lika med utbudet. 
35

 

 

 

Hur mycket jämviktskvantitet och jämviktspris påverkas av ett skift som beskrivet ovan beror 

på kurvornas lutning dvs. deras elasticitet. Ett utbud som är relativt oelastiskt innebär ett 

utbud som är mindre känsligt för prisökningar. Om vi antar som ovan att efterfrågekurvan 

skiftar utåt vilket pressar upp priset så kommer en mer oelastisk utbudssida inte att svara på 

ett ökat pris med ökad produktion i så stor utsträckning, vilket möjliggör mycket stora 

prisfluktuationer.36 Som vi nämnde tidigare är det relevant att anta att utbudet är relativt 

oelastiskt på kort sikt då man på kort sikt oftast kan öka sin produktion marginellt på grund av 

                                                 
34

 Perloff (2008), s. 56 
35

 Ibid. s. 26 
36

 Ibid. s. 53 

               Figur 2: Skift av efterfrågekurva.  
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praktiska begränsningar. En oelastisk utbudskurva kan därför förklara varför prisökningar 

orsakade av ett skift i efterfrågekurva kan bli mycket stora på kort sikt.
 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Skift av utbudskurva 

Om vi istället föreställer oss att något skulle inträffa som orsakar ett skift i utbudskurvan, anta 

t.ex. att priset på insatsvaror ökar kraftigt; detta orsakar ett negativt skift i utbudskurvan. 

Kurvan skiftar inåt vilket innebär att man till varje givet pris är villig att producera mindre. 

Detta skapar en överskottsefterfrågan till givet pris, vilket leder till att priset kommer att 

pressas upp genom en rörelse uppåt längs efterfrågekurvan tills ett nytt jämviktsläge uppstår 

där utbudet åter motsvarar efterfrågan. 
38

  

 

 

                                                 
37 Perloff (2008), s. 56  
38

 Ibid.  s. 26-27 

                                 Figur 4: Skift av utbudskurva 

 

Figur 3. Oelastisk utbudskurva 
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Hur mycket ett skift som detta påverkar priset beror som nämnt på elasticiteterna. Antag att vi 

exempelvis har en efterfrågekurva som är tämligen oelastiskt, alltså mindre känslig för 

prisändringar. I ett sådant fall efterfrågar konsumenterna nästan lika mycket av en vara 

oavsett pris. Om vi återigen antar att vi har ett negativt skift i utbudskurvan, men en oelastisk 

efterfrågekurva så påverkas kvantiteten marginellt av skiftet och i ett sådant fall kan man 

förvänta sig att skiftet orsakar mycket stora prisökningar.
39

 Om efterfrågans elasticitet är 

större eller mindre på lång sikt beror på tillgång till substitutvaror och lager. Ofta är fallet som 

vi nämnde tidigare att man kan substituera och byta ut varor på lång sikt men inte på kort sikt, 

alltså att efterfrågans elasticitet är större på lång- och mindre på kort sikt. En oelastisk 

efterfrågekurva kan därför förklara varför ett negativt skift i utbudskurvan kan orsaka stora 

prishöjningar på kort sikt.
40

 

    Om både efterfrågan och utbudet skiftar samtidigt kan det vara svårt att förutspå hur pris 

och kvantitet påverkas även om man vet i vilken rikting kurvorna skiftar.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Makroekonomiska faktorer 

3.3.1 Växelkursteori 

Växelkursen är relativpriset mellan två valutor; alltså hur många enheter utländsk valuta man 

får för en enhet av den egna valutan, eller tvärt om hur många enheter av den egna valutan 

man kan byta mot en enhet av den utländska valutan. Växelkursen för alla valutor bestäms på 

den internationella valuta marknaden där alla valutor kan handlas med fritt. 
42

 

    Om vi tänker oss ett land, vi kallar det land 1 vars valuta deprecierar gentemot ett annat 

lands, land 2. Då innebär det att land 1 behöver fler enheter av sin valuta för att köpa en enhet 

                                                 
39

 Perloff (2008), s. 45-47 
40 Ibid. s. 56  
41

 Ibid. s. 28 
42

 Hall och Pappel (2005), s. 47 

              Figur 5: Oelastisk efterfrågekurva 
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av land 2:s valuta. Det innebär också att land 1 kan förvänta sig en dyrare import i den egna 

valutan mätt då denna är mindre värd, samtidigt som importen blir billigare för land 2 som 

handlar med land 1 då de får relativt mer för sina pengar när deras valuta apprecierar mot land 

1:s.
43

 

    Dollarns värde sjönk gentemot andra stora valutor under 2000-talet, bland annat föll den 45 

% mot euron mellan år 2002-2007 och sedan ytterligare 22 % tills den nådde en pik i juli 

2008.  Världsmarknadspriser på jordbruksprodukter har förändrats i fas med dollars 

utveckling. Fram till 2008 ökade priserna samtidigt som dollarn föll gentemot andra stora 

valutor och efter 2008 har dollarn stärkts gentemot andra valutor och världsmarknadspriserna 

på jordbruksprodukter har sjunkit.
44

     

    Eftersom världsmarknadspriser anges i dollar och nästan all internationell handel sker i 

dollar så påverkar dollarns växelkurs världsmarknadspriserna, och en sjunkande växelkurs 

kan delvis hjälpa till att förklara prisökningarna. En depreciering av dollarn bidrar till att driva 

upp priserna på världsmarknaden för att kompensera den sjunkande valutan.
45

 

    På grund av växelkursens roll i prisökningarna är det rimligt att prisökningarna blev olika 

stora i olika länder. Där de länder som hade en starkare valuta, upplevde mindre prisökningar. 

Mer än 30 utvecklingsländer har dock knutit sin växelkurs till dollarn och är därför direkt 

styrda av denna växelkurs.
46

 

 

3.3.2 Spekulationsteori 

Spekulationer på jordbruksmarknaden sker oftast i form av terminskontrakt. När ett 

terminskontrakt köps levereras inte varan direkt till köparen, utan varan leveras senare vid ett 

överenskommet datum. Ägaren till terminskontraktet kan under perioden fram tills 

leveransdatum sälja kontraktet om så önskas. Säljaren av terminskontraktet är dock 

fortfarande skyldig att leverera varan till den ägare som innehar kontraktet när det löper ut, 

och denne är skyldig att ta emot varan.
47

 

    På jordbruksmarknaden köps terminskontrakt antingen för att gardera sig mot 

prisförändringar, då man tillverkar produkten eller använder den i sin produktion, eller av rena 

spekulativa avsikter för att göra vinst på prisförändringar. En faktor som påverkar priset på 

jordbruksvaror är antalet terminskontrakt som fortfarande inte är slutförda. Då antalet 

                                                 
43

 Hall och Pappel (2005), s. 47 
44

 Tyner och Hurt (2008), s. 14 ff. 
45

 FAO (2009), s. 9 ff. 
46 Ibid. s. 9-10 
47

 Fitzgerald (1993), s. 2 
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terminskontrakt ökar, vilket avspeglar en ökad efterfråga, eller en förväntning att priserna 

kommer att stiga i framtiden, driver det upp det förväntade priset och priset på 

terminskontrakt. Under den period vi avser att undersöka ökade kvantiteten terminskontrakt 

kraftigt.
48

 En viktig aspekt att ha i åtanke när man analyserar terminskontrakt och 

spekulationer är att det är svårt att se om den spekulativa aktiviteten är orsaken till 

prisökningarna eller om prisökningarna är orsaken till att den spekulativa aktiviteten ökade.
49

  

Vidare är relationen mellan varans volym och antal terminskontrakt viktiga vid spekulationers 

påverkan på priser, detta under antagandet att, spekulanter har avsikt att befinna sig på 

marknaden en kort tid. När spekulanter öppnar och avslutar sina kontrakt under en kort period 

kan det skapa osäkerhet på marknaden och prissvängningar. Dock har denna kvot på 

jordbruksmarknaden förändrads marginellt under den tid vi avser att undersöka.
50

 

4. Presentation av data 

I detta avsnitt presenterar vi de variabler som vi identifierat genom litteraturstudien. Vi 

kommer lägga fram materialet i diagram från 1990 för att visa hur faktorerna har utvecklas 

under en längre tid vilket ger perspektiv mot prisfluktuationerna 2007-2008.  

4.1 Majs, ris och vetepriser 

Som vi ser i nedanstående diagram så följer priserna för majs, ris och vete en liknande 

prisutveckling, med undantag för riset som över tid fluktuerar lite mer än de övriga. 

Diagrammet illustrerar tydligt den topp som priserna nådde 2008. I vår regressionsanalys 

kommer den beroende variabeln utgöras av priset på majs, vete och ris. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Prisutveckling av majs, vete och ris. Priserna är i US dollar, deflerade med US GDP Deflator år 2000 = 100 

                                                 
48

 Torero och von Braun (2009), s. 3  
49

 FAO (2008), s. 11 
50 Torero och von Braun (2009), s. 3  
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4.2 Genomgång av faktorer för prishöjningarna 

4.2.1 Olja 

När man odlar spannmål är den viktigaste insatsen fossilenergi. Det går framför allt åt stora 

mängder energi när man ska producera det kväve som behövs till det konstgödsel som 

används i jordbruket. Som ett resultat av detta följer priset på kvävegödning och därmed 

matproduktionen priset på olja.
51

 Jordbruket påverkas också av oljepriset genom att det 

industrialiserade jordbruket är beroende av transporter.
52

 

    Ett stigande oljepris bör enligt vår teoretiska bakgrund bidra till att utbudskurvan på mat 

skiftar inåt och därmed bidrar till att pressa upp matens pris. Som vi ser i nedanstående 

diagram steg oljepriset kraftigt perioden 2007-2008, samtidigt som matpriserna chockade 

världen, och därför kommer denna variabel inkluderas i vår regressionsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Etanolproduktion 

Produktionen av biobränslen har stigit snabbt de senaste åren, som ett resultat av bland annat 

dyrare oljepris och en större omsorg om miljö och klimat. Biobränslen kan delas upp i två 

kategorier; etanol och biodisel, där etanolen står för 85 % och därför är den faktor som vi 

kommer att undersöka i denna studie. För att tillverka etanol används sockerrör eller majs. 

    Spannmålspriserna påverkas av den etanolproduktion som kommer av majs då en ökad 

efterfrågan på etanol då ger en ökad efterfrågan på majs.
53

 Enligt den teoretiska bakgrunden 

                                                 
51

 Einarsson (2010), s. 23 
52

 Ibid. s. 48 
53

 Ibid. s. 24 

Diagram 2: Oljeprisets utveckling, Priserna är i US dollar, deflerade med US GDP Deflator år 2000 = 100 
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så bör den ökade etanolproduktionen skiftat ut efterfrågekurvan på majs och bidragit till att 

pressa upp priserna, dessa ökningar överförs sedan till ris och vete då dessa grödor kan 

fungera som substitut för majs. 

    Vi kommer att använda data över USA:s produktion av majsetanol i vår analys av 

etanolproduktionens påverkan på priserna, detta då världens samlade produktion av 

majsetanol sker nästan uteslutande i USA och det enbart är USA:s majsetanolproduktion som 

det finns tillgänglig data över.
54 

 

    Som detta diagram nedan illustrerar har etanolproduktionen från majs i USA stigit mycket 

kraftigt under åren 2007-2008, samtidigt som priserna på mat chockhöjdes därför kommer vi 

att inkludera etanolproduktionen som en variabel i vår regressionsanalys. 

 

 

Diagram 3: Etanolproduktion i miljarder gallons, 1 gallon = 3.74 liter. 

 

4.3.3 Lager 

Under 2000-talet har storleken på världens samlade spannmålslager minskat. Framförallt har 

Kina som tidigare stått för en mycket stor del av världens samlade spannmålslager har 

minskat sina lager, främst sjönk nivåerna under perioden 2000-2004 vilket diagrammet på 

nästa sida illustrerar.
55

 

     Spannmålslager har som syfte att fylla upp för produktionsbortfall och jämna ut 

prissvängningar på jordbruksmarknaden. Genom att bygga upp lager kan man öka 

elasticiteten på marknaden och dämpa chocker som den 2007-2008.
56

 

                                                 
54

 Einarsson(2010), s. 24 
55 Ibid. s. 25 
56

 FAO (2009), s. 16 
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     Då lagrens funktion är att dämpa en redan orsakad chock och lagernivåerna dessutom 

minskade främst under perioden 2000-2004 och den period som vi ämnar undersöka i vår 

regressionsanalys är 2005-2008 så kommer vi inte att inkludera lagren som en variabel i vår 

regressionsanalys. Vi kommer dock ha lagren i åtanke i vår slutgiltiga diskussion om 

prisökningarna, då lagren fyller en viktig funktion för marknadens elasticitet. 

              

Diagram 4: Lager vid årets slut för majs, vete och ris. 

4.2.4 Spekulationer  

Under 2005-2006 kom mängden oavslutade terminskontrakt att öka med 75 % för majs och 

vete och ungefär 90 % för ris. År 2007 minskade antalen terminskontrakt för majs och vete 

dock steg antal kontrakt för ris med 21 %. Under denna period var det mest medel- och 

långtids kontrakt som ökade. Dessa kontrakt befaras ha haft inverkan på prisförändringarna. 

    Vidare under 2006 minskade kvoten mellan volym och antal kontrakt för respektive vara. 

Under 2007 steg kvoten för vete och majs med 31 % respektive 17 % men kvoten minskade 

för ris.
57

 Detta tyder på att den kortsiktiga spekulativa aktiviteten inte hade en entydig ökning 

under perioden.     

    Flera analytiker menar att den ökade mängden medel- och långtidskontrakt på 

jordbruksmarknaden kan ha varit en bidragande faktor till matprischocken.
58 

Den ökade 

andelen spekulativt kapital antas ha påverkat genom att skapa bubblor och driva upp priserna 

över rimliga nivåer.
59

 Enligt FAO är det dock oklart om priserna ökade av spekulationerna 

eller om spekulationerna ökade på grund av prisökningarna. FAO menar att det saknas 

forskning på området om spekulationernas inflytande.
60

 Detta stödjer vår egen litteraturstudie 

                                                 
57

 Torero och von Braun (2009), s. 3 
58

 FAO (2008), s. 11 
59

 Irwin och Sanders (2009), s. 1-2 
60

 FAO (2008), s. 11 
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som pekar på att det saknas konsensus om, hur, och i vilken grad spekulationerna kan ha 

bidragit till prisutvecklingen. 

    I denna studie har vi gjort bedömningen att vi inte har utrymme att fullt ut studera 

spekulationernas eventuella inflytande över matprisökningarna. Då det finns tvetydigheter om 

dess karaktär och påverkan anser vi att, detta är ett ämne som behövs ägnas en väsentlig tid åt 

och en egen studie, dock kommer vi vara medvetna om spekulationernas möjliga effekter då 

vi gör vår analys. 

 

4.2.5 Ekonomisk tillväxt  

Tillväxt i BNP är en naturlig faktor att undersöka när man studerar prisutveckling, detta då 

ökade inkomster ofta följs av ökad efterfrågan som skulle kunna bidra till att pressa upp 

priserna. Det stora och befolkningstäta länderna Kina och Indien har lyckats skapa mycket 

stark ekonomisk tillväxt de senaste åren vilket bidragit till att många människor har fått det 

bättre ställt och lyfts ur fattigdom. Detta kan antas bidra till att en ökad efterfrågan på 

livsmedel.
61

 

    Ökade inkomster kan enligt vår teoretiska bakgrund bidra till att skapa ett positivt skift av 

efterfrågekurvan och pressa upp priserna. Som vi kan se i nedanstående diagram så har dock 

BNP/capita ökat stabilt sedan 90-talet utan variation i samband med prisökningarna. Detta har 

lett oss till ett antagande att denna faktor kan förklara prisutveckling över tid men bör inte ha 

bidragit till prisökningarna 2007-2008. Därför kommer vi inte inkludera denna faktor som en 

variabel i vår regressionsanalys. 

 

                                                        Diagram 5: BNP per capita i världen i år 2000 US dollar 

                                                 
61

 FAO (2009), s. 19 
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4.2.6 Skördar och produktion 

Storleken på skördarna bestämmer utbudet på spannmålsprodukter och utbudet är direkt 

relaterat till nivån på världsmarknadspriset enligt den teoretiska bakgrunden. Ett större utbud 

ger lägre priser och tvärt om ett mindre utbud ger högre priser. Skillnader i storlek på skördar 

från år till år kan förklaras av väderomständigheter t.ex. torka, vilket i sin tur kan förklara 

utbudsändringar och prisfluktuationer.
62

  

    Att storleken på utbudet är sammankopplad med prisutvecklingen för en vara gör 

produktionen till en viktig faktor att studera men som vi kan se i nedanstående diagram så 

mötte marknaden inte någon minskad produktion år 2007-2008. Dessa år var normala år för 

jordbruket och produktionen fortsatte att öka likt tidigare mönster, med 1-2 % per år alltså 

samma takt som de senaste 10-15 åren.
63

 Vi menar därför att prisökningarna inte kan förklaras 

av dåliga skördar, produktionens storlek kan förklara prisförändringar över lag men inte 

prischocken 2007-2008 och kommer därför inte inkluderas i vår regressionsanalys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: Produktion av vete, majs och ris 

4.2.7 Befolkningsökning 

En ökad befolkning i världen leder till att fler människor ska äta sig mätta. Detta kan antas ha 

en direkt påverkan på den globala efterfrågan på livsmedel och befolkningsökningen kan 

därför antas påverka priset.
64

 

    Enligt den teoretiska bakgrunden kan en ökad befolkning antas leda till en större 

efterfrågan på mat, vilket skiftar ut efterfrågekurvan och bidrar till att pressa upp priserna.  

    Som diagrammet illustrerar på nästa sida har befolkningen ökat konstant till en jämn takt 

sedan 90-talet utan större variation på 2000-talet och under perioden för matprischocken. Vi 

antar därför att detta är en faktor som i teorin kan påverka priser då fler människor kan antas 

                                                 
62

 FAO (2009), s. 15 
63

 Einarsson (2010), s. 22 
64

 Ibid. s. 19 
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ge en högre efterfrågan men att denna enligt sitt jämna utvecklingsmönster inte var avgörande 

för prischocken 2007-2008. Därför kommer inte denna faktor att inkluderas i 

regressionsanalysen. 

 

 

4.2.8 Växelkurs 

Nästan all handel på den internationella marknaden sker i amerikanska dollar. Därför är 

dennas valutakurs relevant när man studerar prisutveckling.
65

 Dollarn försvagades gentemot 

stora valutor under perioden då priserna stegrade, den deprecierade bl.a. med 25 % euron 

under 2005-2008.
66

  

    I de studier vi tagit del av bl.a. ”What’s Driving Food Prices?” så anser man att den 

deprecierande valutan bör ha bidragit till att driva upp världsmarknadspriserna för att 

kompensera för den sjunkande valutan. Som vi ser i diagrammet på nästa sida har 

dollarkursen sjunkit mot andra stora valutor sedan år 2000. Därför kommer vi att använda oss 

av växelkursen som en variabel i vår regressionsanalys. 

    Variabeln som används i regressionen är specificerad som dollarns reala värde gentemot ett 

antal större valutor, en valutakorg. Variabeln definieras som hur mycket av valutakorgen en 

dollar kan köpa. Då värdet på detta index sjunker så deprecierar dollarn gentemot den 

valutakorg som vi har valt att använda.  Valutakorgen innehåller, Yen (Japan), Kanadensiska 

Dollar, Euro och Australienska Dollar. Valutorna är viktade enligt, 2:1:2:1. Respektive valuta 

är deflerad med varje lands BNP deflator.  

     

                                                 
65

 FAO (2009), s. 9-10 
66

 Gilbert (2010), s. 425 

Diagram 7: Befolkning i världen 

 



20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Växelkurs, definierad som: hur mycket valutakorg som en dollar kan köpa. 

 

4.3 Sammanfattning av data 

Alla de faktorer som vi granskat utifrån tidigare studier kan förklara prisutveckling överlag på 

spannmålsprodukter, men med hjälp av teoretisk och diagrammatisk analys har vi i 

föregående avsnitt identifierat de faktorer som främst bidragit till de specifika prishöjningar 

på majs, ris och vete, 2007-2008 som vi undersöker. Dessa faktorer är: Oljepriset, 

etanolproduktionen och dollarns växelkurs och dem kommer vi att vidare undersöka genom 

en regressionsanalys.  

    För att kunna använda datan i vår regressionsmodell var det nödvändigt att göra vissa 

transformeringar av materialet: interpolering och deflering.  

4.3.1 Interpolering 

Den insamlande datan till regressionsanalysen fanns inte i alla fall tillgänglig månadsvis som 

var det önskade tidsintervallet. Många av variablerna var enbart observerade en gång per år 

och då perioden vi studerar är 2005-2008 gav årsdata inte tillräckligt med observationer. 

    För att komma upp i ett tillfredsställande antal observationer ansåg vi det nödvändigt att 

interpolera vissa variabler för att skapa önskade tidsintervaller. Interpolering är en form av 

approximation av de saknade punkterna, utifrån de redan kända punkterna. Redovisning av de 

variabler som är interpolerade finns i tabellen på nästa sida.   

4.3.2 Inflation 

Vid användandet av data som avser priser ansåg vi det nödvändigt att transformera de 

nominella världsmarknadspriserna samt växelkurser till reala termer. Då vi i denna studie 

undersöker världsmarknadspriser fanns ingen given deflator, men vi har använt oss av USA:s 
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BNP deflator med år 2000 som bas. Valet av deflator har gjorts på grund av att denna har 

används i de tidigare studierna vi läst t.ex. i FAO:s rapporter, vilka har stor erfarenhet att 

granska världsmarknadspriser. Vi anser att fördelarna med att analysera prisförändringarna i 

reala termer är tillräckligt stora för att göra detta antagande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Regressionsmodell 

För att besvara frågeställningen kommer vi att göra en regressionsanalys i programmet SPSS. 

Regressionen kommer att vara en s.k. multipel regressionsanalys, där vi kommer undersöka 

hur ett antal oberoende variabler påverkar den beroende variabeln. Den generella modellen för 

en multipel regressions analys har följande form; 

 
 

    I vår regression kommer den beroende variabeln, Y, att vara respektive pris på majs, ris, 

och vete. Oberoende variabler, och t, kommer i regressionen att vara; oljepris, 

etanolproduktion och dollarns växelkurs. Alla variabler i regressionen är i månadsdata. 

Trendvariabeln (t) börjar på ett, för att sedan öka med en enhet för varje tidsperiod.  

 

 

Y = Vetepris/majspris/rispris 

= Intercept 

= Oljepris 

= Etanolproduktion 

=Växelkurs dollar 

= Lutningskoefficienter 

 = Trendvariabel 

= Störningsterm som inkluderar de faktorer modellen inte tar hänsyn till. 

 

4.3.3 Tabell över transformation 
  

Variabel Interpolerat Deflerat 

Beroende variabler:   

Vetepris  X 

Rispris   X 

Majspris  X 

Oberoende variabler:   

Oljepriset  X 

Etanolproduktion   

Vetelager X  

Rislager X  

Växelkurs dollar X X 
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    En trendvariabel används för att ta hänsyn till de problem som uppkommer vid 

användandet av tidseriedata i form av ickestationär data. Trendvariabel används som en 

oberoende variabel i regressionen, man anger siffra ett för första observationsperioden sedan 

ökar trendvariabeln med en enhet för varje period.
67

 

5.1 Resultat från regressionsanalys 

 

  

 

Förtydning av etanolproduktionens estimat: estimatet tolkas enligt följande, t.ex. resultatet 

från regressionen med vete som beroende variabel: -0.000009797. Alltså EX betyder tio 

upphöjt till exponenten X. Så talet -9.797E-6 multipliceras med  för att få det rätta värdet. 

                                                 
67

 Gujarati (2009), s. 164 

Tabell 1: Resultat från regression med vetepris som beroende variabel. 

Variabel β- estimat  Standardfel t-värde p-värde 

Konstant 926.085 132.291 7.000 0.000* 

Oljepris 0.347 0.371 0.935 0.355 

Etanolproduktion -9.797E-6 0.000 -3.016 0.004* 

Växelkurs -8.233  1.241 -6.632 0.000* 

Trendvariabel 4.875 0.967 5.043 0.000* 

 

0.883    

 *Signifikant på 1% **Signifikant på 5%   

Tabell 2: Resultat från regression med ris som beroende variabel. 

Variabel β- estimat  Standardfel t-värde p-värde 

Konstant -961.663 309.684 -3.105 0.003* 

Oljepris 5.161 0.870 5.936 0.000* 

Etanolproduktion 6.525E-5 0.000 8.582 0.000* 

Växelkurs 6.398 2.906 2.202 0.033** 

Trendvariabel -14.112 2.2.63 -6.236 0.000* 

 

0.868    

 *Signifikant på 1% **Signifikant på 5%   

Tabell 3: Resultat från regression med majs som beroende variabel.  

Variabel β- estimat Standardfel t-värde p-värde 

Konstant 192.172 85.955 2.236 0.031** 

Oljepris 0.744 0.241 3.084 0.004* 

Etanolproduktion 4.291E-7 0.000 0.203 0.840 

Växelkurs -1.627 0.807 -2.017 0.050** 

Trendvariabel 1.477 0.628 2.351 0.023** 

 

0.862    

 *Signifikant på 1% **Signifikant på 5%    
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5.1.1 Oljepriset 

Enligt den teoretiska bakgrunden för denna uppsats så skulle ett stigande oljepris leda till att 

priserna på vete, majs och ris steg, då ett högre pris på en insatsvara kan förväntas orsaka ett 

negativt skift i utbudskurvan och pressa upp priset på respektive vara.  

    Vete: Enligt vår regressionsanalys stämmer resultatet överens med de teoretiska 

förväntningarna. Oljan har en positiv lutningskoefficient vilket säger att om oljepriset stiger 

med en enhet så ökar vetepriset med 0,347 enheter. Dock är oljeprisets lutningskoefficient 

inte signifikant, då p-värdet är 0,335 vilket betyder att det inte finns ett statistiskt säkerställt 

samband mellan variablerna. 

    Ris: Enligt regressionen med rispriset som beroende variabel, kommer ett ökat oljepris leda 

till ett ökat rispris då lutningskoefficienten är positiv vilket stämmer överens med den 

teoretiska hypotesen. Resultatet säger att om oljepriset ökar med enhet så ökar priset på ris 

med 5,161 enheter. Denna lutningskoefficient är även signifikant i regressionen på 1 % nivå, 

vilket betyder att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan oljepris och rispris. 

    Majs: Utifrån regressionen av majspriset kan vi avläsa att en ökning av oljepriset kommer 

leda till en ökning av majspriset då lutningskoefficienten är positiv, vilket överensstämmer 

med förväntningarna. Resultatet säger att om oljepriset stiger med en enhet så ökar oljepriset 

med 0,744 enhet. Även denna variabel är statistiskt signifikant på 1 % nivå.  

5.1.2 Etanolproduktionen 

Utifrån vårt teoretiska resonemang ska ökad etanolproduktion leda till att priserna på 

respektive vara pressas uppåt. Detta då efterfrågan på majs ökar via etanolproduktionen. Att 

etanolproduktionen påverkar ris och vete beror teoretiskt på att dessa varor kan fungera som 

substitut till majset då majset blir dyrare.  

    Vete: Resultatet från regressionen av vetepriset säger att en ökad etanolproduktion leder till 

ett lägre vetepris, då lutningskoefficienten är negativ. Om etanolproduktionen ökar med en 

enhet (gallons) kommer vetepriset att sjunka med -9.797E-6*
68

 enheter. Lutningskoefficienten 

är signifikant på 1 % nivå, vilket betyder att resultatet är statistiskt säkerställt. Detta resultat 

får inte stöd av vår teori som sa att priset skulle öka vid en ökad etanolproduktion. Vår tes 

kring det överraskande resultatet är att det kan bero på att vetepriset inte påverkas direkt av 

den ökade etanolproduktionen utan via substitution. Insatsvaran i etanolproduktion är majs 

och inte vete, och det är möjligt att substitutionen mellan dessa inte är så stor som vi föreställt 

oss, så att ett ökat majs pris leder till en ökad efterfrågan på vete.   

                                                 
*

68
- 0.000009797 
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    Ris: Resultatet av regressionsanalysen säger att ökad etanolproduktion leder till ett ökat ris 

pris då lutningskoefficienten är positiv vilket stämmer överens med vårt teoretiska 

resonemang. Då etanolproduktion ökar med en enhet (gallons) ökar rispriset med 6.525E-5*
69

 

enheter. Även denna lutningskoefficient är signifikant på 1 % nivå. 

    Majs: Resultaten utifrån regressionen säger, att en ökad etanolproduktion kommer leda till 

ett högre majspris, vilket är i enlighet med teorin. En ökning av etanolproduktionen med en 

enhet (gallons) leder till med en ökning av priset med 4.291E-7*
70

 enheter. 

Lutningskoefficienten är dock inte signifikant, då p-värdet är 0,840 vilket betyder att det inte 

finns ett statistiskt säkerställt samband mellan variablerna. 

5.1.3 Växelkursen 

I teorin utgår man ifrån att en deprecierande dollarkurs ska leda till högre priser eftersom när 

världsmarknadspriset sätts i dollar måste producenter höja sina priser för att fortsätta få 

samma ersättning som tidigare, och tvärt om att en apprecierande dollarkurs ska leda till lägre 

priser.  

    Vete: Från regressionsanalysen kan man se att en apprecierande växelkurs leder till att 

priset på vete sjunker, då lutningskoefficienten är negativ. Om växelkursen ökar med en enhet 

så kommer vetepriset att sjunka med 8,233 enheter. Detta stämmer överens med de teoretiska 

förväntningarna. Lutningskoefficienten för växelkursen är även statistiskt signifikant på 1 % 

nivå. Resultatet säger alltså att det finns ett samband mellan en apprecierande dollarkurs och 

sjunkande vetepriser och därmed även tvärt om; stigande vetepriser och en deprecierande 

dollarkurs.      

    Ris: Resultatet från regressionsanalysen säger att en apprecierande dollarkurs skulle leda 

till ett stigande rispris, då variabelns lutningskoefficient är positiv. Då växelkursen ökar med 

en enhet kommer rispriset att öka med 6,389 enheter. Variabeln är även signifikant på 5 % 

nivå. Resultatet från denna regression stämmer inte överens med de teoretiska 

förväntningarna för växelkursen. 

    Majs: Utifrån regressionsresultatet kan man avläsa att lutningskoefficienten är negativ och 

att om växelkursen stiger med en enhet kommer majspriset att sjunka med 1,627 enheter.  

Detta påvisar att en apprecierande dollarkurs leder till ett sjunkande majspris och tvärt om en 

deprecierande dollarkurs och ett stigande majspris, vilket stämmer överens med 

                                                 
*

69
 0.00006525  

*
70

 0.0000004291 
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förväntningarna utifrån vår teoretiska bakgrund. Variabelns lutningskoefficient är även 

signifikant på 5 % nivå.  

5.2 Modellen som helhet  

 beskriver förklaringsgraden i modellen. I detta fall beskriver  hur stor del av 

förändringarna i respektive pris som kan förklaras av de oberoende variablerna.  värdena 

för respektive regression finns i de tabeller som presenterades tidigare. Dessa värden är alla 

väldigt höga, och mer än 85 % av förändringarna i respektive pris kan förklaras av 

förändringarna i de oberoende variablerna, vilket är tillfredställande då detta tyder på att 

modellen väl kan förklara prisändringarna. 

 

6. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka faktorer som orsakade de stora 

prishöjningarna på majs, ris och vete år 2007-2008. 

    Vi har kommit fram till att de krafter som skapar priserna på en marknad som denna är 

många och deras verkan komplicerad. Jordbruksmarknaden som vi studerat är inte lika enkelt 

uppbyggd som den teoretiska marknaden som utbud och efterfrågemodellen illustrerar. I 

verkligheten finns handelspolicys som hindrar krafterna att verka i fritt i enighet med teorin 

och dessutom påverkas marknadsjämvikten inte bara av förändringar av utbud och efterfrågan 

utan även av andra makroekonomiska faktorer så som; spekulationer på marknaden och 

växelkursens fluktuationer. 

    Vår regression ger med klarhet besked om att oljepriset har ett samband till priserna, och vi 

kan med säkerhet säga att stigande oljepriser bidrar till högre priser på livsmedel. Detta 

stämmer överens med vår teoretiska utgångspunkt. Oljepriset steg kraftigt i samband med 

matprischocken. Oljan är huvudinsatsen i jordbruksproduktion vilket gjorde att marknaden 

drabbades av ett negativt skift i utbudskurvan. 

     Regressionens resultat tyder också på att en ökad etanolproduktion i enighet med vår 

teoretiska utgångspunkt leder till högre priser, dock är detta resultat inte lika övertygande som 

oljeprisets. I regressionsanalysen sade två av tre resultat att ökad etanolproduktion gav högre 

priser. Sambandet stöds av den teoretiska bakgrunden och de tidigare studier vi tagit del av 

som hävdat att den snabba ökningen av etanolproduktion som skett i samband med 

prishöjningarna hjälpt till att driva upp priserna på spannmål eftersom majs är huvudinsatsen i 

etanolproduktion, och andra spannmål som ris och vete är substitut till majs.         
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     En viktig aspekt att lyfta fram i diskussionen är att etanolproduktionen också är 

sammanlänkad med oljepriset, då en ökad etanolproduktion anses bland annat vara ett resultat 

av stigande oljepriser. Med denna infallsvinkel kan man ytterligare lyfta fram oljeprisets 

inverkan på jordbrukspriserna, eftersom oljepriset kan ha en dubbel effekt på priserna genom 

att både påverka utbudet och efterfrågan på spannmålsprodukter. 

     Genom att studera data över befolkningsökning, BNP-tillväxt och skördarnas storlek 

kunde vi dra slutsatsen att dessa faktorer som teoretiskt sett kan förklara prisutveckling och 

som omnämnts i flera tidigare studier som behandlar matprischocken 2007-2008 inte bör ha 

varit viktiga bidragande faktorer till just dessa prishöjningar. Dessa krafter är relevanta när 

man studerar prisutveckling men då deras värden inte förändrats kraftigt utan följt ett jämnt 

mönster vid tiden för prishöjningarna så är det inte troligt att dessa orsakat något avgörande 

skift av utbud och efterfrågekurva. Denna slutsats delar vi bl.a. med Einarsson som 2010 

publicerade studien ”Räcker maten, räcker marken”. Att man i vissa andra studier inte gjort 

samma slutledning kring dessa faktorer menar vi kan vara ett resultat av att dessa studier är 

tidigare publicerande, under 2008 och 2009 då man inte haft möjlighet att få samma 

helhetsbild av händelsen och utvecklingen. 

    Vår slutsats är att marknaden troligtvis har drabbats av två skift samtidigt, en 

efterfrågekurva som skiftat utåt på grund av den ökade etanolproduktionen och en 

utbudskurva som skiftat inåt på grund av det höga oljepriset. Båda dessa skift bidrar till att 

generera ett överskott av efterfrågan på marknaden vilket skapar en press uppåt på priserna. 

Att resultatet blev så stora prishöjningar bör vara effekten av att båda kurvorna skiftade 

ungefär samtidigt, samt enligt teorin en konsekvens av att framförallt utbudselasticiteten på 

denna marknad var mycket låg, åtminstone på kort sikt vilket den period som vi studerat bör 

betraktas som. Vi har illustrerat detta i nedanstående diagram. Som vi kan se hade 

prisökningen inte blivit så stor om utbudet varit mer elastiskt som kurva (S´), men mest troligt 

beskriver den gröna kurvan (S´´) bättre utbudet på jordbruksmarknaden och kan förklara 

varför prisökningarna blev så stora av skiften i efterfråge- och utbudskurva. 
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Vårt regressionsresultat tyder utöver detta på att en deprecierande växelkurs ytterligare 

bidragit till att pressa upp priserna, vår regression sade att två av tre priser skulle stiga om 

dollarn sjönk gentemot andra valutor, vilket den gjort för tiden av prishöjningarna. Detta 

samband får dessutom stöd från teori och tidigare studier som berättat att 

världsmarknadspriserna angivna i dollar stigit för att kompensera den sjunkande och relativt 

mindre värda valutan. 

   Andra faktorer som kan tänkas ha bidragit till chocken men som vi dock inte kunnat 

fastställa eller haft utrymme att analysera i denna studie är den ökade mängden spekulationer 

på jordbruksmarknaden, samt den handelspolitik som länderna förde. 

    Resultatet från studien väcker frågan om vad som hade kunnat hindra eller dämpa en 

prisutveckling som denna. Som vi tolkar jordbruksmarknaden, är det svårt att undvika att skift 

i utbudskurvan inträffar på kort sikt då exempelvis skördar kan slå fel från år till år beroende 

på väder vilket kan vara svårt att rå på. Ett sätt skulle dock enligt modellen vi illustrerat på 

föregående sida kunna vara att öka den kortsiktiga elasticiteten, detta skulle kunna skydda 

marknaden från att prisökningar blir så stora som 2007-2008 om en kurva skiftar. Ett sätt att 

öka anpassningsförmågan i jordbruket är exempelvis att öka buffertlagren av spannmål, 

reserver som på kort sikt kan gå in och dämpa ett minskat utbud eller ökad efterfrågan. Enligt 

FAO kan också elasticiteten i jordbruket ökas genom att tekniköverföring sker från I-länder 

till utvecklingsländer, och att kreditmarknaderna moderniseras i utvecklingsländerna. Detta 

skulle kunna öka dessa länders förmåga att svara på prishöjningar som just nu är mycket svag. 

Vi menar dock att en sådan utveckling inte skulle kunna förändra elasticiteten på mycket kort 

sikt eftersom man bara sår sina grödor i vissa perioder och det ligger i marknadens natur att 

den är delvis oelastisk. Mellan två planteringsperioder skulle dock producenter i 

utvecklingsländer kunna anpassa och öka sitt utbud som svar på prisökningar om de hade ett 

mer utvecklat och moderniserat jordbruk, vilket gör en sådan utveckling önskvärd. 
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