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Jordbruket och hela livsmedelssektorn i Sverige står inför stora förändringar.
En snabb teknikutveckling, global konkurrens på öppna världsmarknader,
stora internationella livsmedelskedjor och en jordbrukspolitik under

förändring är några av drivkrafterna.
Konkurrensen från länder med lägre kostnader riskerar att försämra den

redan nu svaga lönsamheten. Bönderna slutar producera, särskilt i landets
skogs- och mellanbygder, med de konsekvenser detta har för livsmedels-
industrin, för övrigt näringsliv och för boendemiljöerna. Med de nu aviserade
förändringarna av jordbruksstöden kommer konkurrenskraften i det svenska
jordbruket att bli än viktigare för utvecklingen av den svenska livsmedels-
produktionen.

Vi ser växande underskott i marknadsbalanserna inom flera traditionellt
starka produktionsgrenar. En konsumtionsökning i kombination med en svag
till vikande utveckling av de producerade volymerna ligger bakom. Den
inhemska köttproduktionen utgör idag endast hälften av den svenska konsum-
tionen. Även den svenska mjölkproduktionen kan komma att kännas vid en
nergång –  nu indikerad av en kraftig minskning av semineringarna.

De politiska signalerna, liksom konsumenternas önskemål, är mång-
facetterade och kan förefalla mindre väl koordinerade. Krav på djurskydd och
miljöhänsyn kostar, men skapar också, om än med osäker prissättning, mer-
värden. Miljömålen är politiskt viktiga och olika former av miljöstöd kommer
också att ha en framträdande plats i de reformerade stöden. Men vilken
produktion förmår miljöstöden bära? Hur går det med miljömålen om
basproduktionen viker?

KSLA har sett det som angeläget att belysa utvecklingen och föra en
diskussion om de framtida förutsättningarna för en livskraftig livsmedels-
produktion i landet. En del av denna diskussion var överläggningsämnet vid
akademiens sammankomst den 15 april 2004: ”Skall vi ha någon livsmedels-
produktion i Sverige i framtiden?” Sammankomsten inleddes med en nuläges-
beskrivning, som även innefattade perspektiv på utvecklingen fram till i dag
och möjliga framtida scenarier. Inledningarna kommenterades av sex represen-
tanter från olika aktörer. Seminariet avslutades med en diskussion med panel
och publik ledd av preses Mårten Carlsson.

I denna utgåva av KSLAT redovisas de fem inledande presentationerna vid
seminariet, samt en kort sammanfattning av den avslutande diskussionen.

Förord
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Jordbrukets roll i den svenska livsmedels-
försörjningen de senaste tvåhundra åren
skulle kunna beskrivas som en ganska

entydig framgångssaga. Från ett beroende av en
liten men ändå livsnödvändig spannmålsimport
under andra hälften av 1700-talet blir Sverige
under 1800-talet först självförsörjande och från
1830-talet nettoexportör av spannmål, främst
havre, till den brittiska marknaden. Det sena
1700- och tidiga 1800-talets jordbruk hade
genom förbättrad jordbearbetning med hjälp
av järnredskap lyckats öka vegetabiliepro-
duktionen både av spannmål och av den nya
grödan potatis. Det utgjorde stommen i de breda
massornas kosthåll. För de snabbare förgängliga
animalierna kött och fisk var saltning den vik-
tigaste konserveringstekniken. Med undantag för
denna oumbärliga insatsvara lyckades det
svenska jordbruket från slutet av 1700-talet till
1800-talets mitt försörja en växande befolkning.
Den kost som erbjöds svenskarna var med da-
gens mått tämligen enformig och torftig, även
om en del moderna dietister med gillande skulle
se den stora andelen cerealier och potatis och
den synnerligen blygsamma mängden fett i
kosten. Dåtidens svenskar – med undantag för
de allra översta samhällsikten – riskerade
knappast att drabbas av våra dagars vällevnads-
krämpor. Det fanns förmodligen en viss brist på
vitaminer, även om introduktionen av potatis
innebar en klar förbättring för c-vitamin-
försörjningen. De fattigaste fick med all sanno-
likhet för lite proteiner.

Fram till mitten av 1800-talet var det svenska
jordbruket till stor del skyddat från inter-
nationell konkurrens. Innan de stora genom-
brotten i transportteknik – järnvägar och ång-
fartyg – var transportkostnaderna för skrymm-

ande varor med ett lågt värde per viktenhet
relativt begränsande. Det fanns tämligen be-
stämda gränser för hur långt en internationell
agrar arbetsdelning kunde drivas. Spannmåls-
handel över gränserna hade existerat sedan sent
1500-tal, men på relativt korta distanser.  Det
gynnade svensk export av havre till England med
en blygsam start på 1830-talet, för att bli en av
de viktigaste svenska exportprodukterna på
1870-talet. Utrymmet för en omfattande handel
med snabbt förgängliga varor – som färskt kött
och mejeriprodukter – var ännu mindre. Ut-
präglade lyxvaror som vin var tidigt viktiga i
den internationella handeln, men berörde bara
ett litet fåtal av befolkningen.

Transportrevolutionen
 –  en drastisk förändring
Från 1870-talet och framåt förändras bilden
drastiskt. Transportrevolutionen är vid den tiden
ett faktum. De transoceana producenterna –
USA, Kanada, Argentina och Australien/Nya
Zeeland – kan konkurrera med svenska och
europeiska jordbruk, först med spannmål och
senare också med kött genom kylteknikens
utveckling. Till detta kom ökad tillgång på
livsmedel från tropiska regioner – kolonier eller
delar av det informella imperiet. Nya livsmedel
som bröd bakat på fint vetemjöl, socker, te och
kaffe, konserverat, kylt eller fruset kött från USA
och Argentina blev tillgängliga för stora delar
av Europas urbana arbetarklass. Den nya inter-
nationella agrara arbetsdelningen gjorde det
möjligt att intensifiera jordbruksproduktionen.
Förbättrade transporter underlättade städernas
försörjning av känsliga färskvaror som kon-
sumtionsmjölk, frukt och grönsaker. En begynn-
ande storskalig livsmedelsindustri ställde ett

Svensk livsmedelsförsörjning
– ett historiskt perspektiv
Det är i  sin gamla paradgren, produktion av standardiserade
livsmedel med relativt storskaliga metoder, som svenskt jordbruk
kommer att möta de största svårigheterna i framtiden. Den
slutsatsen drar professor Ulf Jonsson med utgångspunkt i en
tillbakablick över  utvecklingen sedan slutet av 1700-talet.
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ökat antal färdiglagade produkter till konsu-
menternas förfogande.

De svenska jordbrukarna mötte denna utma-
ning genom en kombination av offensiva och
defensiva åtgärder. Den mindre konkurrens-
utsatta animalieproduktionen ökade, vilket
svarade mot efterfrågan från en befolkning med
stigande realinkomster. Det är den integrerade
vegetabilie- och animalieproduktionens era.
Växelbruk och ökad odling av kreatursfoder
(både spannmål och vall)  gjorde det möjligt för
flertalet  jordbrukare att samtidigt öka animalie-
och vegetabilieproduktionen – en omöjlig
ekvation i det äldre agrarsamhället. Den areella
produktiviteten ökade och en begynnande
mekanisering av särskilt arbetskrävande moment
ökade arbetsproduktiviteten. De defensiva åtgär-
derna var främst krav på skyddstullar, som också
genomfördes på 1880-talet, för de hårt utsatta
spannmålsproducenterna i de Syd- och Mellan-
svenska slättbygderna. Sverige blev under
perioden nettoexportör av animalieprodukter,
främst smör.

En våg av protektionism
Före det första världskriget hade vi en netto-
import av spannmål. Den inhemska produk-
tionen av brödspannmål täckte dock närmare 77
procent av konsumtionen. Råg var fortfarande
den dominerande brödspannmålen. Åren närmast
andra världskriget hade smörexporten minskat
i betydelse, men Sverige var återigen nära nog
självförsörjande på spannmål. Internationellt
gick en våg av protektionism genom världen,
som Sverige påverkades och var en del av. Den
utlösande faktorn var den världsomfattande
depressionen, som slog hårt mot såväl jordbruk
som industri. För Sveriges del innebar den stora
krisuppgörelsen mellan socialdemokratin och
bondeförbundet att jordbruket kom att få ett
betydande skydd mot internationell konkurrens
och tryggad efterfrågan till stabila priser. Han-
deln med tempererade jordbruksprodukter mins-
kade generellt. Det kombinerade vegetabilie-
och animaliejordbruket i det alltmer industri-
aliserade Sverige lyckades således förse landets
innevånare med merparten av de livsmedel som
konsumerades. Åren innan andra världskrigets
utbrott hade vi fått ett begynnande överproduk-

tionsproblem. Produktiviteten ökade mycket
snabbare än befolkningen utan att arealen
minskade i någon nämnvärd utsträckning.

Industrisamhällets kosthåll var också mera
varierat och innehöll större mängd animalier,
både mejeriprodukter och kött. Det var inte minst
konsumtionen av fläskkött som ökade påtagligt.
Svenskarna konsumerade också betydligt mer
socker och raffinerat vetemjöl. Detta var, som
ekonomhistorikern Mats Morell så träffande
uttryckt det,  sirapslimpans gyllne tidsålder:
således en rikare men inte nödvändigtvis allt-
igenom sundare kost. Livsmedelsindustrin blir
alltmer koncentrerad, även om den med dagens
mått förefaller tämligen småskalig. Det fanns
naturligtvis gränser för vår självförsörjning.
Jordbruket blev mer beroende av importerade
insatsvaror, även detta på en blygsam nivå
jämfört med dagens situation. En ökad levnads-
standard tog sig också uttryck i en växande
efterfrågan på livsmedel från det tropiska jord-
bruket: kaffe, te och choklad.

Genomgripande strukturomvandling
Efterkrigstiden kännetecknades av en mycket
genomgripande strukturomvandling. Jordbrukets
andel av antalet sysselsatta, som ännu i vid 1950-
talets början låg på cirka 20 procent har i dag
sjunkit ner till omkring 3 procent. Det relativt
mångsidiga jordbruket, som var förhärskande
under mellankrigstiden, har ersatts av en långt
driven specialisering. På jordbrukspolitikens
område återfanns både förändring och konti-
nuitet. Kontinuiteten var en fortsatt reglering och
prisstöd. Den största förändringen var ett brott
med 30-talets socialpolitiskt motiverade stöd till
småjordbruket. Man skulle kunna beskriva 1947
års jordbrukspolitiska beslut som en pakt mellan
staten och jordbrukarnas organisationer, där
staten garanterade efterfrågan och en inkomst-
utveckling för den genomsnittliga familje-
jordbrukaren motsvarande en genomsnittlig
industriarbetarinkomst, i utbyte mot att jord-
brukarna rationaliserade sin produktion så långt
möjligt var. Det fanns en övergripande ambition
att långsiktigt trygga en inhemsk livsmedels-
försörjning på en samhällsekonomiskt godtagbar
nivå. Denna kungstanke i efterkrigstidens jord-
brukspolitik måste ses mot bakgrund av de båda
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världskrigens avspärrning från världsmark-
naden och de påfrestningar som den stora trettio-
talskrisen medfört. Samma idéer och tankar
genomsyrade jordbrukspolitiken i större delen
av Västeuropa och kom i början av 1960-talet
att stadfästas i dåvarande EEC:s,  nuvarande
EU:s, gemensamma jordbrukspolitik.

Både i Sverige och i Västeuropa blev denna
politik framgångsrik med råge. Det ännu under
mellankrigstiden nettoimporterande Europa blev
en stor livsmedelsexportör. Det överskott ett
snabbt rationaliserande jordbruk producerade
avsattes med hjälp av olika subventioner på
världsmarknaden. Denna politik hade länge ett
starkt stöd. Krigens avspärrningar och de påfrest-
ningar man upplevt var en realitet för de flesta
svenskar och européer. Till och med Stor-
britannien, den enda renodlade importekonomin
på livsmedelsområdet, lämnar sin utpräglade
frihandelslinje definitivt med inträdet i EU.

Under de senaste åren har fundamenten i den
svenska och europeiska efterkrigsmodellen
utsatts för växande kritik från flera håll. De
samhällsekonomiska kostnaderna anses av många
ha blivit för höga. De jordbruksexporterande
ekonomierna menar att politiken innebär en
otillbörlig subventionering av de rikaste länder-
nas jordbruk. Den internationella konkurrensen
snedvrids på otillbörligt sätt, menar dessa
kritiker. Jordbruks- och livsmedelsfrågor har
stått högt på dagordningen i de senaste för-
handlingsrundorna inom WTO.

Misstro från konsumenter
Den moderna högspecialiserade jordbruket har
också mött en växande misstro bland röststarka
konsumentgrupper. Den moderna storskaliga
djurhållningen har utsatts för en växande kritik,

som ytterligare förstärkts av företeelser som den
galna kosjukan. Naturvetenskapen och appli-
ceringen av naturvetenskapliga rön och metoder,
som tidigare sågs som en garanti för säkra
livsmedel, har drabbats av en växande skepsis.
Kritiken mot de livsmedel det högspecialiserade
jordbruket och den storskaliga livsmedels-
industrin producerar tar sig många skiftande
uttryck.

Hårdnande konkurrens väntar
Hur väl rustat är det svenska jordbruket och
livsmedelssektorn att möta de nya utmaningar
vi står inför? Sverige som medlem av EU har
redan förbundit sig att successivt lämna den
gamla subventions- och regleringsmodellen. Det
svenska jordbruket och den svenska livsmedels-
industrin kommer att möta en växande inter-
nationell konkurrens. Vi har också en alltmer
välutbildad och kritisk konsumentgrupp. Enligt
mitt förmenande är det i vår gamla paradgren
produktion av standardiserade livsmedel med
relativt storskaliga produktionsmetoder, som vi
kommer att möta de största svårigheterna. Den
typen av produkter kan våra konkurrenter ofta
framställa till lägre priser. Vi ligger inter-
nationellt sett långt fram när det gäller ekolo-
giska produkter. Produktionen av livsmedel på
en hög gastronomisk nivå, som erbjuder varia-
tion, är än så länge en relativt outvecklad nisch.
Nischproduktion, antingen det gäller ekologiska
eller gastronomiskt intressanta livsmedel,  kom-
mer alltid att förbli relativt begränsade aktivi-
teter.  Det är nog snarare genom att försöka foga
in mer av variation och rimliga ekologiska
hänsynstaganden i massproduktionen vi kan
säkra en rimlig andel nationellt producerade
livsmedel.

Ulf Jonsson
professor i ekonomisk historia, Stockholms Universitet
Ulf.Jonsson@ekohist.su.se
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Min framställning avser utvecklingen på
den svenska marknaden under de
senaste 20 åren. Basen för denna

marknad är naturligtvis de svenska konsument-
erna som befolkningsmässigt ökat med 8 pro-
cent mellan 1980 och 2002 (figur 1). Värdet av
den svenska livsmedelskonsumtionen har under
samma period ökat med 27 procent (figur 2) i
fasta priser. Detta pekar på en ökad föräd-
lingsgrad och ekonomisk tillväxt. Den privata
konsumtionen har under samma period ökat med
40 procent vilket belyser att livsmedlens andel
av hushållens totala utgifter minska

Export av spannmål
Basen för den svenska livsmedelsproduktionen
är den svenska åkermarken som minskat med 9
procent sedan 1980 (figur 3). Tack vare bio-
logiska och tekniska framsteg avkastar dock
dagens något mindre markresurs väl så mycket
som 1980 års åker. När det gäller spannmål visar
figur  4 att Sverige under perioden haft en pro-
duktion som överstigit konsumtionen med ca
20 procent. Konsumtionsvolymen är relativt
stabil: fodervolymerna har minskat, men spann-
mål för industriändamål och humankonsumtion

har ökat. En intressant fråga är huruvida dagens
spannmålsexport i framtiden kan ske i annan
förädlad form, till exempel i form av animalier.

Framtidens livsmedelsmarknad
 – produktion och konsumtion

Livsmedelskonsumtionen kommer att  öka i  framtiden, såväl
volym- som värdemässigt. Frågan är dock hur stor del av denna
ökning som kommer de svenska producenterna till godo. Lars-Erik
Lundkvist, LRF,  ser en risk att handeln tar för sig och att det blir
svårt för jordbruket att hävda sig.
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Även sockerproduktionen (figur 5) över-
stiger idag den konsumerade volymen medan
matpotatiskonsumtionen idag inte fullt ut till-
godoses via inhemsk produktion (figur 6). Det
är särskilt för mer förädlade potatisprodukter
som importen ökat under senare år. Produktionen
av oljeväxter (figur  7) har varierat kraftigt under
perioden. En stark minskning skedde under
1990-talet till följd av jordbrukspolitiska för-
ändringar och EU-anpassning. Som en följd har
importen, särskilt av proteinfoder, ökat. För
närvarande ser vi dock en positiv produktions-
utveckling inom oljeväxtproduktionen.

Allt mer import i animaliesektorn
Inom animaliesektorn är det relativt påfallande
hur importberoendet ökat under perioden. Ett
exempel är griskött (figur 8) där Sverige gått
från en nettoexportsituation till att vara netto-
importör från mitten av 1990-talet. Det skall
sägas att den svenska jordbrukspolitiken före
1990, med gränsskydd och exportstöd, gav
viktiga förutsättningar för det balansläge som
då rådde. I ett läge med mer internationell
konkurrens från mitten av 1990-talet har den
svenska produktionens position försvagats.
Trenden med successivt ökad konsumtion är
tydlig för grisköttsmarknaden. Motsvarande
mönster är än mer tydligt för nötkött, där
konsumtionen utvecklats mycket starkt (figur
9). Svensk produktion har dock legat på relativt
oförändrad volym, vilket innebär att importen
ökat kraftfullt. Den svenska nötköttsproduk-
tionen har sin bas i mjölkproduktionen och har
samtidigt varit starkt beroende av jordbruks-
politiska spelregler (kvoter, ersättningar). Detta
förklarar i hög utsträckning den svenska pro-
duktionsutvecklingen.
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Svensk konsumtion och produktion av kon-
sumtionsmjölk (figur 10) har minskat något
under perioden även om det under senare år finns
en tendens att nedgången av marknaden planar
ut. En viss nettoimport föreligger. Detta import-
beroende är mer tydligt för ost (figur 11) där
konsumtionen dock ökar relativt mycket. Den
totala invägningen av mjölk har minskat något
under perioden (figur 12).

Fågelköttsmarknaden har utvecklats mycket
starkt sedan 1980 (figur 13). Glädjande nog har
den svenska produktionen i stort kunnat svara
upp mot denna konsumtionsökning. Under
senare år har dock den svenska produktionen
mattats av och 2003 minskade den. Detta har
resulterat i ett relativt stort importberoende även
för fågelkött. Äggproduktionen i Sverige över-
steg konsumtionen fram till mitten av 1990-talet
(figur 14). Därefter har en viss nettoimport före-
kommit. Den svenska produktionens förutsätt-
ningar har i hög grad påverkats av djurskydds-
lagstiftningens utveckling.

Ekologiska marknaden utvecklas
Den ekologiska marknaden har utvecklats,  sär-
skilt under de senaste 10 åren. Ungefär 5 procent
av producerade volymer sker idag enligt KRAV:s
regler (figur 15). Sannolikt ligger marknads-
potentialen högre än så. Hela 13 procent av den
svenska åkermarken har s k EKO-stöd enligt
EU:s miljöersättningsprogram.

Sverige har en nettoimport av livsmedel som
exklusive fisk och tobak motsvarar 15-20 mil-
jarder kr/år (figur 16). Såväl importens som
exportens värde ökar varje år och i procentuella
termer ökar exporten väl så snabbt som im-

10. Produktion och konsumtion av konsumtions-
mjölk.

11. Produktion och konsumtion av ost.

12. Invägning av mjölk.

13. Produktion och konsumtion av fågelkött.

14. Produktion och konsumtion av ägg.
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porten. 2003 års konkreta siffror inklusive fisk
och tobak visar ett totalt importvärde om 53
miljarder och ett exportvärde om 28 miljarder
kr (figur 17).

Ökat importberoende
Sammanfattningsvis kan konstateras att kon-
sumtionsutvecklingen varit stabil och ökat på-
tagligt i värde. Importberoendet har ökat.  Den
svenska produktionen tenderar att minska något,
i synnerhet under senare år. Svenskproducerade
livsmedel tappar marknadsandelar i Sverige och
samtidigt finns en intressant exportutveckling
(figur 18).

När det gäller konsumtionsutvecklingen
framöver kan man med säkerhet säga att det
kommer att finnas en volym- och värdetillväxt.
Sedan är det en intressant frågeställning hur
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17. Sveriges export och import av livsmedel 2003,
miljarder kronor.
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denna marknadstillväxt kommer att fördelas
mellan olika intressenter, från jordbruket till
förädlingsindustrin och handeln. Just nu tycks
handeln stärka sina positioner med utvecklingen
av egna märkesvaror (EMV) (figur 20). Det kan
vara bekymmersamt för primärledet att hävda
sig i detta sammanhang. Det gäller även för
producentsidan att fokusera på de viktiga driv-
krafterna bakom efterfrågan på svensk mat (figur
19). Just nu sker en ökad fokusering på import
av mat och här spelar agerandet från detalj-
handeln, storhushållen och livsmedelsindustrin
en central roll.

Jordbrukspolitikens påverkan
Produktionens förutsättningar påverkas inte bara
av marknadens efterfrågan utan även av jord-
brukspolitiken. Den aktuella reformen inom EU
är radikal med sin frikoppling av de så kallade
direktersättningarna, som för svenskt jordbruk
motsvarar ett lika stort värde som hela sektorns
nettoinkomst (figur 21). Frikopplingen innebär
att direktersättningarna framgent skall ses som
ett allmänt basstöd, som betalas ut oberoende
av produktion. Därmed kan man inte betrakta
dessa som en given del av produktionskalkylen.
Lönsamhetsbedömningen blir således mer mark-
nadsorienterad och ett än mer ökat fokus faller
på svensk konkurrenskraft.

Effekterna av reformen är ännu oklara. EU-
kommissionen har gjort en bedömning rörande

KONSUMTION

PRODUKTION

Stabil volym

Värdeökning

Mer importberoende

Svagt fallande totalvolym

Svenskproducerat tappar
marknadsandelar i Sverige

Intressant exportutveckling

Jordbruk
Odling

HandelFörädling Konsument

ANONYMISERING
Odlarens och
bondens arbete
blir osynligt

Upplevelser/njutning

Bekvämlighet

Individualism

Trygghet, säkerhet, 
etik, miljö

18. Trender i svensk livsmedelssektor -
sammanfattning.

19.. Drivkrafter bakom efterfrågan på svensk mat.

20.. ”Dragkampen” mellan de olika leden inom livsmedelssektorn.
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produktions- och konsumtionsutvecklingen fram
till 2010 (figur 22). Denna prognos pekar för
EU15 på en svag ökning av produktionen och
konsumtionen av spannmål. Nötköttsproduk-
tionen bedöms falla med cirka 2 procent medan
konsumtionen ökar 3 procent. Konsumtions-
utvecklingen bedöms bli starkare för gris- och
fågelkött och för griskött svarar EU-produk-

Marknadsintäkter

Direktersättningar

Miljöstöd, 
LFA-stöd m m 

SUMMA

Rörliga kostnader

Fasta kostnader

SUMMA
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Frikopplat stöd
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3,5

45 39
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40

5 -1

6
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-

Spannmål

Nötkött

Griskött

Fågelkött

Ost

Smör

Mjölkpulver

+4%

-1,5%

+7%

+1%

+12%

-11%

-47%

+3%

+3%

+6%

+13%

+10%

+10%

-8%

PROD. KONS.

tionen upp mot denna ökning. För fågelkött
beräknas EU-produktionen vara i stort oför-
ändrad. EU-reformen väntas ge ganska stora
produktionsminskningar för smör och mjölk-
pulver men ökad produktion av ost, där även
konsumtionen ökar. Smörkonsumtionen bedöms
även öka medan konsumtionen av mjölkpulver
beräknas minska.

21. Jordbrukets resultaträkning före och efter
frikoppling, miljarder kronor.

22. EU-kommissionens prognos för produktion och
konsumtion av livsmedel till år 2010 för EU15
(basår 2002).

Djurhälsa

Sjukdomstryck växtodling

Miljösituation (växtnäring, rester
bekämpningsmedel m m )

Struktur i jordbruket

Produktionsresultat

Åkermark per capita

Marknadsutrymme finns

PLUSFAKTORER MINUSFAKTORER

Klimat, medeltemperatur

Växtsäsong, avkastning

Kostnadsläge

  -  byggnader, arbete

  - krav/regler/skatter

  - transportavstånd

Marknadsvana/exportvana

Ambitionsnivå

Jordbrukspolitisk turbulens

23. Jordbrukssektorns förutsättningar, plus- och minusfaktorer.
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Försöker man summera den svenska jord-
bruksproduktionens förutsättningar kan man
konstatera att det finns en rad plusfaktorer för
svensk jordbruk som det finns skäl att förvalta
(figur  23). Det gäller djurhälsoläge, sjukdoms-
tryck i växtodlingen, miljösituation rörande
växtnäring och bekämpningsmedel, jordbrukets
struktur och produktionsresultat, åkertillgång
samt marknadsutrymme för svensk mat. Bland
minusfaktorer kan nämnas klimat/medeltemp-
eratur, växtsäsong, kostnadsläge (byggnader,
arbete, krav, regler, skatter, transporter), mark-
nadsvana/exportvana, ambitionsnivå, samt jord-
brukspolitisk turbulens. De först nämnda nack-

delarna kan vi inte göra så mycket åt. På övriga
punkter har vi dock fortsatt en hemläxa att
göra. Det gäller att se över svenska kostnader
ytterligare och vässa marknadsarbetet. Det är
också nödvändigt med en gemensam ambition
rörande utvecklingen av svensk livsmedels-
produktion och här har som bekant LRF angett
en positiv målbild för framtiden. Vi behöver
också mindre av jordbrukspolitisk turbulens
framöver. Det är viktigt med stabila spelregler
och att den nationella tillämpningen av politiken
beaktar den konkurrenssituation som råder på
den gemensamma EU-marknaden.

Lars-Erik Lundkvist
expert, Näringarnas utveckling och politik,  LRF
lars.erik.lundkvist@lrf.se
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Denna framställning baseras på tre
rapporter från Jordbruksverket. Två av
rapporterna behandlar situationen inom

jordbruket. En av dessa två rapporter (Jordbruks-
verket 2003a) försöker fånga in konkurrens-
kraftsfrågan ur flera vinklar och i den andra
(Jordbruksverket 2003b) redovisas en pilotstudie
där ett litet antal svenska jordbruksföretag (i
huvudsak mjölkföretag) jämförs med mot-
svarande danska företag. I den tredje rapporten
(Jordbruksverket 2004) redovisas en enkät-
undersökning och ett antal djupintervjuer som
gjorts för att belysa företagens syn på kon-
kurrenskraften inom livsmedelsindustrin.

Vad är konkurrenskraft?
Det finns ingen allmänt vedertagen definition
av begreppet konkurrenskraft i den ekonomiska
litteraturen. Begreppet används på olika sätt och
ofta med en oklar definition. En del av oklar-
heterna kan möjligen bero på att konkurrenskraft
diskuteras på olika ekonomiska nivåer, vilket
får betydelse för vad som är ett relevant mått på
konkurrenskraft:

Konkurrenskraft på nationsnivå handlar
om ett lands ekonomiska tillväxt per capita i
förhållande till andra länder. Förändring i landets
totalproduktivitet i förhållande till andra länder
får här en direkt koppling till konkurrenskraften.

Konkurrenskraft på sektorsnivå handlar
om relativa volymmässiga förändringar för en
sektor i ett visst land jämfört med samma sek-
torer i andra länder. Sektorn/branschen defi-
nieras vanligtvis utifrån sina produkter.

Konkurrenskraft på företagsnivå handlar
om enskilda företags förmåga att växa i för-

hållande till andra på samma marknad. För-
ändringar i marknadsandelar blir här ett be-
tydelsefullt mått på konkurrenskraft. Företag
inom branscher där marknaden krymper kan
sägas få ökad konkurrenskraft om marknads-
andelarna i förhållande till konkurrenterna ökar.
Konkurrenskraft handlar då om företagsspe-
cifika fördelar som affärsidéer, företagskultur
och management. Detta leder till vissa problem
eftersom förändringar sällan är entydiga. Till
exempel kan avskaffade kvoter leda till att
produktionen ökar men lönsamheten går ned.

Trots de problem som finns förefaller det
rimligt att definiera jordbrukets konkurrenskraft
utifrån volymmässiga förändringar för vissa
jämförelseindikatorer i förhållande till kon-
kurrentländer.

Jordbrukssektorns konkurrenskraft
Om man vill studera jordbrukssektorns kon-
kurrenskraft specifikt måste hänsyn tas till de
förhållanden som karakteriserar jordbruks-
sektorn.

Jordbruket som sektor betraktat konkurrerar
inte bara med jordbruk i andra länder på pro-
duktmarknaderna, utan även med andra sektorer
(till exempel  tjänste- och industrisektorerna)
på produktionsfaktormarknaderna. Konkurrens-
kraften avgörs därför även av utvecklingen i
dessa sektorer i förhållande till utvecklingen i
andra länder (komparativa fördelar). Jordbruks-
sektorn kan dessutom delas upp i olika pro-
duktionsgrenar som på motsvarande sätt kon-
kurrerar om resurserna, främst mark.

För de flesta produkter är kopplingen till
marken en begränsande faktor. Undantaget är

Jordbrukets konkurrenskraft
i internationellt perspektiv
Flera viktiga indikatorer tyder på att det svenska jordbrukets
konkurrenskraft kan komma att försämras i jämförelse med andra
EU-länder. Men det finns också indikatorer som pekar i motsatt
riktning, menar jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson.
Bland annat uppvisar arbetsproduktiviteten en positiv utveckling.
Analysen baseras på tre nyutkomna rapporter från Jordbruks-
verket.
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möjligen spannmålsbaserad animalieproduk-
tion, men även här finns miljömässiga kopp-
lingar till möjlighet att sprida stallgödsel.
Utbudselasticiteten kan alltså förväntas vara
relativt sett låg för sektorn som helhet men högre
för enskilda produktionsgrenar.

På grund av höga transportkostnader för till
exempel mjölk, sockerbetor och levande djur,
men även genom ägarstrukturen i de flesta
europeiska länder, finns starka vertikala kopp-
lingar mellan primärproduktionen och föräd-
lingsledet. Vi har i denna studie inte gått in på
vilka sådana nationsbundna eller unika egen-
skaper det kan finnas och i så fall på vilket sätt
dessa kan påverka priset i jordbrukarledet.

Jordbruket definieras som bransch inte efter
en specifik produkt utan snarare efter produk-
tionsfaktorer/metoder. Viss produktion kan öka
och annan minska och det finns ingen entydig
metod för att avgöra om den ”sammantagna”
konkurrenskraften i jordbrukssektorn ökat eller
minskat.

Jordbrukssektorn har en särställning både
inom EU och i andra länder i världen genom att
den är föremål för ett större mått av politiska
beslut än flertalet andra näringar.

Däremot konkurrerar det svenska jordbruket
på ungefär lika villkor med övriga EU-länder
dels på den svenska marknaden och dels på EU:s
exportmarknad. För vissa produkter finns dock
regler om prisgolv som kan vara olika verknings-
fulla.

Verkningsfulla prisgolv får till följd att alla
företag som kan producera till det bestämda
priset får avsättning för sin produktion oavsett
en eventuell överskottssituation.

Marknadsregleringarna är i princip lika i alla
länder medan miljö- och strukturreglerna är
nationellt utformade. Beroende på produktions-
sammansättningen kan olika länder dra olika stor
nytta av stödsystemet, eftersom vissa produkter
ges ett större stöd än andra. En ytterligare
skillnad som kan finnas är nationella lagar och
regler. De kan ha tillkommit för att styra utveck-
lingen i en viss riktning, till exempel av miljö-
mässiga eller rationaliseringsmässiga skäl.
Sådana regler kan gälla köp och försäljning av
fastigheter, produktionsutvidgning eller vara
skattemässiga.

Faktorer som påverkar de enskilda företagens
konkurrenskraft är företagarens utbildning,
kunskaper och skicklighet, men också regionala
produktionsförhållanden som exempelvis klimat
och jordmån.

Hur ska konkurrenskraften mätas?
Frågor om jordbrukssektorns konkurrenskraft
handlar om hur sektorn reagerar på olika för-
ändringar. Vad man vill veta är vad som kommer
att hända vid en förändring av någon faktor, till
exempel ändrad efterfrågan, ändrad teknik eller
ändrad politik. Avgörande för detta är naturligt-
vis det scenario man mäter konkurrenskraften
för.

I studien (Jordbruksverket 2003a) jämfördes
konkurrenskraften i det svenska jordbruket med
jordbruket i några andra länder inom EU. Det
relevanta scenariot kan vara en avveckling av
delar av den politik som förhindrar konkurrens
mellan jordbruken  inom EU. En central fråga
är således: Hur går det för svenskt jordbruk i
förhållande till EU-konkurrenterna om vi av-
skaffar garanterade priser, kvoter eller pro-
duktionskopplade stöd, det vill säga om sektorn
utsätts för högre grad av konkurrens? Denna
fråga kräver en stor mängd tillförlitliga data och
kunskap om lantbrukssektorns reaktion på
ändrade förutsättningar. En fråga som kan vara
något mindre komplex är: Kommer svensk jord-
brukssektor att få minskade volymer i för-
hållande till konkurrenterna om observerade
trender håller i sig?

Oavsett vilken av ovanstående frågeställ-
ningar som väljs blir det viktigt att mäta jord-
brukets grundläggande förmåga att producera
till låga kostnader och redovisa trendmässig
utveckling av mått som är relaterade till kost-
naden. Några intressanta mått skulle här kunna
vara produktivitet, produktionskostnader samt
markvärden och kvotvärden. Exempelvis an-
vänds avkastning per produktionsenhet (till
exempel mjölk per ko eller spannmål per ha)
som ett sätt att rangordna länder. Invändningarna
mot sådana mått är att de endast mäter partiell
produktivitet och inte total faktorproduktivitet.
Vidare mäter de genomsnittlig produktivitet.

Produktionskostnader torde vara ett av de
mest relevanta måtten på konkurrenskraft.
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Svårigheterna att finna jämförbara data är dock
betydande. En del kostnader är dessutom före-
tagsspecifika såsom krav på ersättning till eget
arbete och eget kapital.

Högre produktionskostnader visar på svårig-
heter att konkurrera i en situation där marknads-
priset bestäms av produktionskostnaden. Det
betyder dock inte att det land som har högre
produktionskostnader inte kan bedriva något
jordbruk alls, utan ger en indikation om rikt-
ningen.

Jordbrukets produktionsvolym och samman-
sättning inom EU och i många andra länder är
dock till viss del en följd av den jordbrukspolitik
som förs. Relevansen av produktionskostnaderna
som ett mått på konkurrenskraften blir alltså
också beroende av vilka förändringar som sker
i jordbrukspolitiken. Eftersom vi bedömt att det
saknas jämförbara data med tillräcklig kvalitet
för olika länder har vi i denna studie fått lita till
statistiskt underlag som belyser andra aspekter
än produktionskostnader.

Produktionen av vegetabilier begränsas ofta
av tillgången på mark. Höga markvärden kan
vara en indikation på hög lönsamhet i produk-
tionen och ge en indikation om vilka lönsam-
hetsförsämringar som kan ske utan att produk-
tionen upphör. Det ger dock ingen signal om

vilken typ av odling som är konkurrenskraftig.
Om priserna sjunker eller kostnaderna ökar för
till exempel korn ökar detta konkurrenskraften
för vete, oljeväxter, vall etc.,  även om korn-
odling fortfarande ger ett högt täckningsbidrag.

När det gäller EU:s jordbrukspolitik är pro-
duktionen av socker och mjölk begränsad av
produktionskvoter. Dessutom är areal- och djur-
bidrag begränsade till visst antal hektar res-
pektive djur. Detta gör att man indirekt kan
studera lönsamheten genom att jämföra kvot-
värden och värden på bidragsrätter mellan länder.

Jämförelser av utvecklingen
i olika länder
Jämförelseländer
Urvalet utgörs huvudsakligen av länder som
ligger i Nordeuropa och som – åtminstone när
det gäller EU-länderna – i allmänhet har en
högre produktionsavkastning och en mer stor-
skalig struktur på jordbruket än de sydeuropeiska
länderna. Länderna i urvalet har också en pro-
duktionsinriktning och ett konsumtionsmönster
vad gäller livsmedel som liknar det svenska.
Frankrike, Tyskland och Storbritannien är några
av EU:s största producenter av jordbruks-
produkter. De är också betydande marknader för
livsmedelsexport.

Danmark
Polen

Tyskland

Frankrike

Finland

Irland

Holland

Storbritannien

Lettland

SVERIGE

1995            1996           1997            1998           1999           2000            2001

70 000

50 000

30 000

10 000

Värdet av jordbruksproduktionen till producentpris, nationell valuta (milj Euro i EMU-länder). (Källa:
New Cronos, Eurostat)
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Danmark och Finland är grannländer och det
danska jordbruket med dess struktur och export-
inriktning är den svåraste konkurrenten för
flertalet svenska produktionsgrenar. Dessutom
förekommer samarbetsavtal och fusioner mellan
svensk och dansk/finsk livsmedelsindustri och
frågan om råvaruförsörjning till denna kan därför
vara av betydelse. Nederländerna är en stor
producent och exportör av vissa jordbruks-
produkter,  bland annat potatis och griskött.
Irland konkurrerar med vissa svenska produk-
tionsgrenar, framför allt nötköttsproduktion.

Lettland och Polen representerar de nya länder
som från 2004 ingår i det utvidgade EU.

Statistik och tillförlitlighet
De flesta sifferuppgifter och diagram i denna
rapport baseras på den statistik som publiceras
av Eurostat, EU:s statistikkontor. Eurostat samlar
in och sammanställer statistikuppgifter från
medlemsstaterna, som genomför de statistiska
undersökningarna. För vissa undersökningar
finns fastställda och bindande regler för hur de
skall genomföras och vilken kvalitet som skall
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Direktersättningarnas andel av de totala intäkterna och av faktorinkomsten, procent. Faktorinkomsten
definieras som intäkter inklusive direktersättningar minus kotnader för insatsvaror, tjänster och avskriv-
ningar. Faktorinkomsten utgör således ersättning för allt arbete och ränta på allt kapital. (Källa: New
Cronos, Economic Accounts for Agriculture, Eurostat)

Kornproduktion, treårsmedeltal, 1000-tal ton. (Källa: New Cronos, Eurostat)
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gälla, medan det för andra undersökningar
endast finns motsvarande rekommendationer.

För den ekonomiska statistiken EAA (Eco-
nomic Accounts for Agriculture) finns inga
föreskrifter utan enbart rekommendationer om
vilka metoder som bör tillämpas.

Detsamma gäller vid bedömningar av upp-

gifterna om arbetskraften inom jordbruket.
Eftersom dataunderlag, uppgiftsinsamling och
beräkningsmetoder här skiljer sig åt mellan
medlemsländerna, bör stor försiktighet iakttas
vid bedömning av de i denna rapport redovisade
ekonomiska uppgifterna.

För prisindexserierna gäller samma regler

Produktion av griskött, 1000-tal ton. (För Polen och Lettland avser högra stapeln år 2000.) (Källa: New
Cronos, Eurostat)

Korn, medelavkastning, kg/ha. (Källa: New Cronos, Eurostat)
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som för den ekonomiska statistiken, det vill säga
att det bara finns rekommendationer om vilka
metoder som skall användas. Denna statistik är
av sådant slag att eventuella skillnader mellan
medlemsstaternas statistiska metoder knappast
är större än att prisindexserierna är jämförbara
med varandra och att de återspeglar den verkliga
prisutvecklingen på ett rättvisande sätt.
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Valutakursernas betydelse
Förutom att kursutvecklingen gentemot ecu/euro
påverkar jämförelser av till exempel produk-
tionsvärden mellan olika länder på så sätt att
utvecklingen kan se helt annorlunda ut om
värdena är uttryckta i euro än om de uttrycks i
nationell valuta så påverkas handeln med jord-
bruksprodukter och vissa stödbelopp. Tullar,
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Medelareal jordbruksmark, hektar per företag. (Källa: New Cronos, Eurostat)

Andel jordbruksmark på företag med mer än 100 ha, procent. (Källa: New Cronos, Eurostat)
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interventionspriser och exportbidrag, liksom
arealersättningar och djurbidrag fastställs i euro.

Jämförelseindikatorer
Produktionsnivå och produktionssamman-
sättning är viktiga för att bedöma vilka länder
som är de tyngsta aktörerna inom olika produkt-
områden. Detta gäller även om större delen eller

hela produktionen konsumeras inom landet
ifråga. Produktionsavkastning för växtodlingen
visar vilka naturliga förutsättningar som finns i
form av klimat, jordmån och arrondering men
också graden av effektivitet i produktions-
metoder. För animalieproduktionen gäller att
effektiva produktionsmetoder i ännu högre grad
påverkar avkastningen.
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Strukturen i jordbrukssektorn kan vara ett
mått på ett lands förmåga att framställa jord-
bruksprodukter till en låg kostnad. Uppgifter om
huruvida produktionen bedrivs storskaligt eller
i mindre skala kan vara ett mått på effektiviteten
i resursutnyttjandet och därmed på graden av
konkurrenskraft.

Förändringar i arbetsproduktiviteten visar
hur snabbt jordbrukssektorn omvandlas/ratio-
naliseras under en given period. Terms of trade
visar förändringar  i prisrelationen mellan vilka
intäkter jordbruksföretagen får vid produkt-
försäljning och vad de får betala för insatsvaror
och tjänster.

Olikheter i arrende- och markpriser kan vara
en indikation på olikheter i lönsamhet för olika
länder. Detsamma gäller mjölkkvotspriserna,
men här tillkommer att kvoten kan ses som en
försäkring mot konsekvenserna av ett kvotöver-
skridande. Utvecklingen av maskininvestering-
arna är en mätare på optimismen om framtiden
och kan också vara ett tecken på takten i struktur-
omvandlingen inom jordbruket.

Utrikeshandeln visar vilka länder som har
exportöverskott och i vilka länder behovet av
en viss vara tillgodoses genom import.

Slutsatser
Det är inte möjligt att sammanfatta jordbrukets
konkurrenskraft i ett enkelt mått. Slutsatserna i
denna rapport baseras i stället på en samman-
vägning av flera indikatorer.

Utvecklingen för det svenska jordbruket i
förhållande till de jämförda länderna är inte
entydig. Därför testades tre hypoteser med led-
ning av de indikatorer som har beskrivits ti-
digare. Beroende på vilka jämförelseindikatorer
som väljs kan man komma till något olika
slutsatser.

Utgångspunkten har varit att utnyttja upp-
gifter om utvecklingen som är allmänt till-
gängliga och publicerade av Eurostat. En osäker-
hetsfaktor som Jordbruksverket inte har kunnat
pröva är om alla uppgifter som finns för olika
länder är fullt jämförbara.

Den första hypotesen är att jordbruket i
Sverige tappar i förhållande till jämförda länder.
Den andra hypotesen har formulerats som att
jordbruket i Sverige håller ställningarna i för-

hållande till andra länder Den tredje hypotesen
är att jordbruket i Sverige vinner i förhållande
till jordbruket i andra länder. Som framgår av
tabellen ovan finns det  enligt denna samman-
ställning indikatorer som stödjer alla tre hypo-
teserna. Kolumnen för 2003 visar resultaten
enligt den undersökning som gjordes 2003. En
jämförelse görs också, så långt det är möjligt,
med en tidigare studie från 1999.

Det är viktigt att framhålla att stora delar av
jordbruksproduktionen, kanske i synnerhet den
som är bunden till mark, är trögrörlig. Detta
innebär att det tar tid innan en lönsamhets-
förändring slår igenom i form av ändrad pro-
duktion. Den negativa trend som vissa indika-
torer uppvisar för det svenska jordbruket i för-
hållande till utvecklingen i jämförda länder kan
vara ett tecken på att det svenska jordbruket kan
vara sämre rustat för att möta utvecklingen
framöver,  jämfört med jordbruket i de jämförda
länderna. Den indikator som haft en stor in-

Produktion

Direktersättningar (andel)

Andel frivillig träda

Kvotutnyttjande

Avkastning

Företagsstorlek (areal)

Andel stora företag (areal)

Företagsstorlek (djur)

Andel stora företag (djur)

Arbetsproduktivitet

Prisrelationer

Arrendepriser

Kvotpriser (mjölk)

Maskinivesteringar

Utrikeshandel

2003 1999

Det svenska jordbrukets konkurrenskraft i för-
hållande till andra EU-länder enligt två studier,
2003 och 1999. Uppåtriktad pil = Sverige vinner i
förhållande till jordbruket i andra länder. Vågrät
pil = Sverige håller ställningarna. Nedåtriktad pil
= Sverige tappar i förhållande till andra länder.
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verkan vid dessa bedömningar har varit terms-
of-trade, alltså utvecklingen av förhållandet
mellan priser för försålda produkter och inköpta
produktionsmedel. Om den fortsätter att för-
sämras mer än i de jämförda länderna kommer
detta att på sikt medföra att lönsamheten faller
och att därmed viljan att fortsätta att producera
minskar. Emellertid visar indikatorn för arbets-
produktiviteten god utveckling för Sverige.
Fortsätter denna utveckling kan den uppväga en
försämring för terms-of-trade.

Diskussionen har så här långt i hög grad rört
frågan hur det svenska  jordbruket klarar sig i
konkurrensen mot andra länders jordbruk. Av
stor betydelse är också hur det svenska jord-
bruket klarar sig på faktormarknaderna mot
andra sektorer i Sverige. Om efterfrågan på
arbetskraft i andra sektorer blir hög, kommer
detta att medföra att rekryteringen till jordbruket
försvåras, vilket för med sig att ersättningskraven
för arbete ökar. Å andra sidan kan höjda ersätt-
ningskrav för arbete bidra till en påskyndad
strukturrationalisering som kan vara gynnsam
för produktiviteten och därmed också för kon-
kurrenskraften.

Utvecklingen av priserna på de produkter
som produceras är starkt beroende även av
livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Effektivi-
teten, som styr betalningsförmågan, hos livs-
medelsindustrin är således av avgörande be-
tydelse för intäktsutvecklingen i jordbruket. I
denna studie (2003a) gjordes ingen genomgång
om förhållandena i livsmedelsindustrin.

En viktig fråga är hur förhållandena inom
Sverige skiljer sig mellan olika delar av landet
jämfört med de jämförda länderna, och om
olikheterna i Sverige är större än i jämförda
länder. Dessutom är frågan i vilken utsträckning
dessa skillnader neutraliseras med regional-
stöden. I denna studie har det inte gjorts någon
genomgång av de olikheter som finns i andra
länder vad gäller främst avkastningsvariationen.
Ett allmänt konstaterande är dock att i flertalet
länder finns stora regionala skillnader. Material
saknas för att konstatera i vilken grad regio-
nalstöd i olika länder neutraliserar nackdelar till
följd av sämre klimat och liknande fakteorer. I
denna fråga ligger även att situationen kan vara
olika för olika produktionsgrenar.

Jämförande studie
baserad på räkenskapsdata

Den andra studien som ska behandlas här är ett
pilotprojekt där räkenskapsdata från 14 svenska
lantbruksföretag jämfördes med motsvarande
danska företag. Arbetet genomfördes av Sta-
tistisk Afdeling på Fødevareøkonomisk Institut
(FØI) på uppdrag av Jordbruksverket, som också
finansierade arbetet.

Syftet med arbetet var primärt att identifiera
skillnader i lönsamhet mellan svenska och
danska företag och möjliga orsaker till sådana
skillnader. Dessutom var ett syfte med arbetet
att identifiera eventuella metodmässiga skill-
nader i behandlingen av räkenskapsdata mellan
länderna.

Ett mål var vidare att särskilt analysera om
det är möjligt att med denna metod få en upp-
fattning om de bakomliggande orsakerna till
olikheter i lönsamhet mellan företag i de båda
länderna.

I arbetet konstaterades det att det inte är
möjligt att dra generella slutsatser om skillnader
mellan länderna. Det kunde dock noteras att i
de svenska företagen är det en väsentligt större
arbetsförbrukning än i de danska företagen.
Dessutom uppmärksammades det att förränt-
ningen allmänt sett är högre i de danska före-
tagen jämfört med i motsvarande svenska före-
tag. Slutligen pekades det på att avskrivnings-
kostnaderna måste analyseras närmare, eftersom
det verkar finnas systematiska skillnader till de
svenska företagens nackdel.

Enkät- och intervjuundersökning
om livsmedelsindustrin

Jordbruksverket har genomfört en enkätunder-
sökning (Jordbruksverket 2004) och en intervju-
undersökning om livsmedelsindustrin under
2003. Totalt genomfördes 14 intervjuer med
olika industriföretag. Enkäten skickades ut till
370 företag varav drygt 200 svarade. Rapporten
är uteslutande baserad på de svar som erhölls  i
undersökningarna.

Undersökningens resultat fokuseras bland
annat  mot det höga kostnadsläget i Sverige och
handelskedjornas ökande satsningar på egna
varumärken, som anförs som betydande pro-
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blem för livsmedelsindustrin i Sverige. De
effekter som sådana förändringar kan ge för
konsumenterna kan vara både positiva och
negativa.

Industrins möjligheter att betala bra priser
är givetvis av avgörande betydelse för möjlig-
heterna för jordbruket att få en god lönsamhet.

De vikigaste slutsatserna i undersökningen
är följande:
• Målet att uppnå samma exportandel som

industrin i övrigt förefaller orealistiskt för
mejeri-  och köttindustri och mycket avlägset
för övriga industrigrenar. För vissa företag
är det främsta målet att behålla produktion
och andelar i Sverige.

• Många företag tror att deras produktion
utanför Sverige och möjligheterna att flytta
produktion kommer att öka till följd av EU-
utvidgningen. Viss export till de nya med-
lemsstaterna kan komma att ske via utlands-
etableringar. Det går inte att kompensera sig
för EU:s höga sockerpriser vid export till
marknader utanför EU. Det är angeläget med
en sockerreform i EU. Halvtidsöversynen har
ställt till problem för flera intervjuföretag
genom eftersläpning mellan olika kom-
ponenter i reformen.

• Om företagen skall växa handlar det för
många om ett val mellan ökad produktion i
Sverige (och ökad export från Sverige) och
ökad produktion i anläggningar utanför Sve-
rige. De flesta företagen tror inte att exporten
från Sverige kommer att öka nämnvärt.
Många tror på ökning av utlandsbaserad
produktion och flytt av produktion till andra
länder.

• Möjligheterna att ta betalt för mervärden på
hemmamarknaden minskar ju högre för-
ädlingsgraden är på produkten. Vid export
är det mycket svårare att ta betalt för svenska

mervärden och dessutom är det svårare att
hävda sig med svenska varumärken.

• Exportframgångar förutsätter bland annat  ett
gynnsamt kostnadsläge. Många företag upp-
lever dock kostnadsläget i Sverige som
ogynnsamt.

• Resurser för forskning och utveckling (FoU)
för livsmedel i Sverige krävs om vi ska få
fram innovativa och högförädlade produkter
som kan bidra till ökad export. Export-
främjande åtgärder är speciellt viktigt för
små och medelstora företag och för nya
satsningar.

• Kedjornas egna varumärken (EVM) tränger
undan etablerade varumärken. Industrin blir
alltmer EVM-leverantörer. Företag utan
starka varumärken eller utan EVM-produk-
tion bedöms ha svårt att överleva. EVM-pro-
ducenter måste vara mycket kostnads-
effektiva. Den svenska industrin är dock
enligt många företag mindre kostnads-
effektiv än i andra länder.

• Detaljhandelns satsningar på egna varu-
märken och kostnadseffektivitet innebär
prispress på etablerade varumärken till kon-
sumenternas fördel, men också att mark-
nadsandelen ökar för kedjornas egna varu-
märken och att marknadsandelen för in-
dustrins etablerade varumärken minskar.
Sannolikt är kedjorna en garanti för säkra
livsmedel. Valmöjligheterna totalt sett för
lokalt producerade produkter och för regio-
nala smakpreferenser kan minska.

KÄLLOR:
Jordbruksverket (2003a): Hur går det för svenskt

jordbruk – en jämförelse med några konkurrentländer,
Jordbruksverkets rapportserie 2003:7.

Jordbruksverket (2003b): Företagsekonomiska jäm-
förelser mellan svenska och danska jordbruksföretag,
Jordbruksverkets rapportserie 2003:17.

Jordbruksverket (2004): Den svenska livsmedels-
industrins syn på nutid och framtid. Jordbruksverkets
rapportserie 2004.

Harald Svensson
chefsekonom, Jordbruksverket
harald.svensson@sjv.se



27

Har den utveckling av lantbrukets struktur
som vi hittills upplevt bara varit en
”frisk fläkt från syd”? Eller finns det

skäl att tro att vi kommer att se en dramatisk
förändring av företagsstrukturen inom lantbruket
inom den närmaste 10-årsperioden? Syftet med
denna presentation är att ge ett underlag för en
diskussion kring den frågeställningen.

Under en lång tid av år har antalet företag
inom lantbruket minskat. Samtidigt gäller att
graden av specialisering i företagen inte ut-
vecklas dramatiskt. Tillgänglig statistik visar att
andelen högspecialiserade företag (avser företag
med mer än 60 procent av intäkterna från viss
produktionsgren) inom respektive produktions-
gren inte har förändrats nämnvärt. En stor andel
av företagen (cirka 50 procent) är små eller har
en blandad inriktning. Andelen specialiserade
mjölkföretag har minskat, samtidigt som an-
delen högspecialiserade nötföretag har ökat.
Detta ger en bild av en polariserad primär-
produktion. Mindre än hälften av företagen
befinner sig sannolikt i en situation där det finns
möjlighet att delta aktivt i strukturomvand-

lingen. Är den andelen för stor? Vilken typ av
verksamhet kommer i framtiden att bedrivas
inom de företag som idag är små?

Altt större jordbruksföretag
Den gängse bilden av strukturomvandlingen
handlar oftast om storleksutveckling. Företagen
växer arealmässigt. Befintlig statistik stöder
sådana observationer. En allt större del av den
totala åkerarealen brukas av företag med mer
än 100 ha åker. Utvecklingen har varit snabb i
detta avseende under de senaste åren. Vi ser
också att företag med mer än 100 ha åker är den
enda företagsgrupp som ökar.

En viktig förutsättning för en kommande,
allt mer genomgripande, strukturutveckling är
åldersfördelningen för lantbrukarna. Under den
senaste 10-årsperioden har ålderskurvan för-
skjutits till höger. Lantbrukarna blir allt äldre.
Medelåldern 1990 var 51 år, medan den är 52,7
år 2000. Det är i sig ingen dramatisk förändring.
Samtidigt har dock en ‘ålderspuckel’ börjat
skapas. Andelen lantbrukare i åldern 50-65 år är
snabbt stigande och andelen yngre lantbrukare

Strukturutvecklingen
- vart är vi på väg?
Mycket tyder på att den hittillsvarande strukturomvandligen inom
jordbruket bara är en frisk fläkt jämfört med den isstorm som
väntar i framtiden, menar Carl-Johan Lagerkvist, ekonom vid
Sveriges Lantbruksuniversitet. Lantbrukare som inte är beredda på
långtgående förändringar kommer troligen att få stora problem.
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minskar. Vi ser också att medelarealen är mindre
för äldre lantbrukare. Det är åldersgruppen 50-
65 år som inom en 10-årsperiod kommer att
lämna lantbruket genom pensionsavgång. Vem
tar över deras företag om 10 år? Skall företagen
tas över?

Ökat stödberoende
Den andra förutsättningen för en mer genom-

gripande strukturomvandling är lantbrukets
ekonomiska situation. Företagen har kommit att
bli allt mer beroende av stöd, samtidigt som
avkastningen på insatt kapital uppvisar en fall-
ande trend.

Sedan EU-inträdet utgörs närmare 40 procent
av resultatet före avskrivningar, men inklusive
räntenetto, av direktstöd för växtodlingsföre-
tagen inom Riksområde 1. Inom mjölksektorn

Andelen direktstöd av internt genererade medel (överst) samt avkastning på totalt kapital (till
marknadsvärde) (nederst).
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gäller att de mindre företagen uppvisar högre
stödnivåer än större företag (storlek mätt som
standardarbetstimmar). Stödnivåerna är också
växande från söder till norr. Företagen inom
Riksområde 3 uppvisar direktstöd på närmare
90 procent, vilket innebär att de är fullständigt
beroende av stöd. I en situation där stöden
riskerar att förändras, i nivå eller fördelning, kan
detta få oöverskådliga konsekvenser och riskera
att snabbt påverka den regionala omfördelningen
av produktionen.

Minskad avkastning
Avkastningen på totalt kapital uppvisar en
fallande trend över tiden. En viktig bidragande
faktor till lönsamhetsutveckling är de stigande
markpriserna, som bidragit till att öka värdet på
det kapital lantbrukaren förvaltar. Detta är av
betydelse, eftersom lönsamheten inom lant-
bruket bör kunna jämföras med lönsamheten
inom andra, för lantbrukaren alternativa pla-
ceringar för att kunna motivera ett fortsatt
företagande. Räntabiliteten är också beroende
av produktionsinriktning, företagsstorlek samt
geografisk belägenhet. För mjölkföretagen
gäller att de mindre företagen är underlägsna de
större i räntabilitet. Likaså gäller att lönsam-

heten i skogs- och mellanbygderna samt i Norr-
land är längre än i slättbygderna.

Allt mer konsumentorienterat
Livsmedelsektorn utvecklas mot en allt mer
konsumentorienterad sektor. De få och stora
dominerande handelskedjorna styr livsmedels-
marknaden och har ett allt mer uttalat intresse
av att etablera egna varumärken samt skapa
förtroende för produktionskedjan med hjälp av
kontroll och styrning av produktionsstegen inom
kedjan. Lantbrukaren har därvid möjligen svårt
att vara den som får full ersättning för de värden
som produktionen på gårdsnivå tillför pro-
dukterna inom kedjan. Möjligheter till gårds-
förädling och lokal försäljning kan finnas, men
är ofta av olika skäl svåra att utnyttja. Samtidigt
ställs allt tydligare krav på att lantbrukaren ska
delta i olika kvalitetsprogram samt produktions-
styrning under kontrakt. I förlängningen kan
lantbrukaren komma att hamna i en ‘under-
leverantörsroll’.

Tre framtidsstrategier
LRF har i sin ‘Lantbruksbarometer’ redovisat
lantbrukarnas förhållningssätt till två centrala
framtidsfrågor.

Bland de åtgärder som rör lönsamhetsför-
bättrande åtgärder kan tre centrala strategier
urskiljas. Den första strategin – att växa och
expandera – liknar i stor utsträckning den struk-
turomvandling som ägt rum till dags dato.
Möjligheterna till nytänkande och framgång
måste ses i samband med den situation lant-
bruket befinner sig i. Den andra strategin, om
samarbete, samt den tredje strategin –  att arbeta
utanför företaget – tål att utvecklas vidare (se
nedan).

Effektivisering

De större gårdarna (>100 ha) lyfter i större
utsträckning fram effektivisering och kostnads-
jakt. Detsamma gäller de yngre lantbrukarna.
Växtodlingsgårdarna är minst benägna (34 pro-
cent) att utöka produktionen, följt av svingårdar
(36 procent), medan mjölkgårdarna är mest
benägna (44 procent) att expandera. Benägen-
heten att utöka produktionen visar en fallande
trend.

Svenska lantbrukares förhållningssätt till två
centrala framtidsfrågor, enligt LRF:s Lantbruks-
barometer.

Vilka åtgärder planerar du i första hand
för att förbättra din lönsamhet?

Effektivisera, expandera

Samarbeta

Arbeta utanför företaget

Vad (utöver jämställda villkor) gör
svenskt jordbruk tilll en framtidsnäring?

Effektivare förädlingsindustri

Satsning på svenska värden

Ur Lantbruksbarometern:
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Samverkan
I ‘Lantbruksbarometern’ anger 44 procent av
lantbrukarna att de samarbetar med andra lant-
bruksföretag. Tidigare barometrar har legat
stabilt runt 50 procent på denna punkt. Varför
detta trendbrott? Grisproducenterna (53 procent)
är mest intresserade av att samarbeta. Också
bland de yngre lantbrukarna och bland de större
företagen finns ett större intresse av att sam-
arbeta. Den vanligaste samarbetsformen i dagens
lantbruk är maskinsamverkan (56 procent): 30
procent anger att man äger maskiner till-
sammans, 25 procent utnyttjar maskinstation,
15 procent maskinring och 16 procent anger
samverkan kring inköp av förnödenheter.

Samverkan mellan ett eller fler företag inom
samma driftsinriktning eller mellan företag inom
olika driftsinriktningar där företagen går samman
i en juridisk enhet (eller tecknar kontrakt om
fördelning av intäkter och kostnader) är mindre
vanligt förekommande. Samtidigt finns flera nya
studier som visar på betydande lönsamhets-
fördelar av genomgripande samarbeten. En
mängd fördelar avseende arbetsförbrukning,
maskin- och byggnadssystem, samt mark-
användning har visats. I de fall då mjölk- och
växtodlingsföretag samverkar kan positiva
växtföljdseffekter uppvisas, då vall kan ingå i
en större växtföljdsrotation. På så sätt vinns

också miljömässiga fördelar. Utöver de eko-
nomiska fördelar som uppvisats finns skäl att
tro att lantbrukarnas upplevda sociala situation
kan förbättras vid samarbete. Möjligheter till
synergier samt effektiviseringar kan inte nog
understrykas i samband med att respektive part
kan ges möjlighet att få utveckla sin före-
tagarförmåga ‘till det man är bra på’.

Arbete utanför gården
Det finns inga svenska studier av den tredje
strategin för förbättrad lönsamhet: att arbeta
utanför företaget. Frågan är om detta kan vara
en strategi för att utveckla lantbruksföretaget.
För att så skall ske måste de medel som genereras
utanför företag återinvesteras i lantbruks-
företaget. Den studie som finns för lantbruks-
företagare i delstaten Minnesota (USA) ger inget
stöd för att arbete utanför lantbruket är ett
gångbart sätt att skapa förutsättningar för ett
växande eller mer lönsamt lantbrukande.
Snarare tvärtom! Inkomster utanför lantbruks-
företaget är den snabbast växande delen av
hushållsekonomin för den undersökta ameri-
kanska gruppen. I relativa termer har den mer
än fördubblats sedan 1993, och situationen är
liknande i övriga USA (USDA, 2002). Inkomst-
erna från källor utanför lantbruket förklaras av:
• att lantbrukaren tidigare har haft sådana

inkomster (inga tillfälligheter),

Lantbrukarens vägval inför framtiden. Denviktigaste skiljelinjen går mellan de företag som är beredda att
förändra och de som väljer att vänta och se.

MED

EFFEKTIVISERA
VÄXA
SPECIALISERA

SAMARBETA

ARBETA UTANFÖR LANTBRUKET:
   ANNAN NÄRINGSVERKSAMHET
   ANSTÄLLNINGAR

Nytt sätt att varalantbrukare

Förändrade förutsättningar för kooperationen?

INTE MED("vänta och se")
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• lantbrukarens ålder (sannolikheten att arbeta
utanför lantbruksföretaget ökar med stigande
ålder upp till en punkt vartefter den avtar),

• den privata skuldsättningen,
• samt negativt med storleken på lantbruks-

företaget (betydligt mindre sannolikt att
arbeta utanför företaget ju större gård man
brukar),

• dessutom ökar sannolikheten om gården är
specialiserad på växtodling eller nötkötts-
produktion.
Den amerikanska studien visar samtidigt att

det inte sker någon överföring till lantbruks-
företaget av de medel som intjänas utanför
företaget. Troligen är inkomsterna utanför före-
taget nödvändiga för att upprätthålla en viss
ekonomisk standard, men inte ett sätt att bli mer
lönsam i lantbruket.

Effektivare förädlingsindustri
En effektivare förädlingsindustri är en självklar
nödvändighet för att tillvarata och utveckla de
oftast bondeägda företagens långsiktiga över-
levnadsförmåga. Utan en livskraftig kooperation
kommer svenska lantbrukare att möta svårig-
heter att avsätta sin produktion. Förädlings-
företagen är samtidigt pressade i såväl lönsamhet
som i ett marknadsperspektiv. De är inte längre
självklara leverantörer till handelsledet. För att
klara sin överlevnad kan förädlingsföretagen
vara tvungna att hitta nya strategier. Risken finns
att dessa strategier kan stå i motsats till lant-
brukarnas intressen. Lantbrukarna kan hamna i
än en mer uttalad underleverantörsroll än vad vi
upplevt hittills. Dessutom kan så kallade
principal-agentproblem uppstå, liksom inbördes
ägarkonflikter mellan olika grupper av lant-
brukare. På sikt kan sådana konflikter påverka
kapitalförsörjningen till förädlingsföretagen och
i förlängningen ytterligare accentuera företagens
lönsamhetsproblem.

Satsa på rätt värden
Varje land värnar om de värden som upplevs av
den inhemska produktionen. Detta kan vara av
olika anledningar. Allt torde vara “frid och fröjd”
om de värden som efterfrågas av konsumen-
terna också tillmötesgås av den produktion som
lantbruket levererar i form av varor eller tjänster

(inklusive miljövård). Så tycks dock inte vara
fallet i Sverige. Lantbrukarna har i gjorda
undersökningar angivit vilka faktorer eller
egenskaper de tror att konsumenterna värdesätter
vid köp av livsmedel. De angivna svaren står i
skarp kontrast till de värderingar som konsu-
menterna har (se artikel i Land nr 12 2004). Om
en satsning på svenska värden skall göra lant-
bruket till en framtidsbransch krävs att lant-
brukarna satsar på “rätt” värden, att de förstår
konsumenternas efterfrågan, samt anpassar
produktionen till denna. Det krävs samtidigt att
handeln och förädlingsindustrin stödjer denna
ökade konformitet och förmår kanalisera en
merbetalning till lantbrukarna, för att motivera
fortsatt utveckling.

Två huvudspår för framtiden
Sammanfattningsvis kan urskiljas två huvud-
vägar för dagens lantbrukare. Antingen är man
beredd att utveckla företagandet eller så väljer
man att inte vara med i utvecklingen. Om  lant-
brukaren väljer att ta aktiv del kan möjligheten
att hitta nya organisationsformer inte nog under-
strykas. Man bör också beakta att ökad sam-
verkan kan leda till att stora arbetsresurser frigörs
från lantbruket. Det gäller för alla inom sektorn
att ha beredskap för detta samt att vara observant
för hur detta utbud av arbetskraft kan tas tillvara.
Företagare som väljer att samverka kan komma
att möta ett nytt sätt att vara företagare. Produk-
tionen kan komma att ske i än mer storskalig
miljö än hittills. En mer industrialiserad sektor
kan vara ett viktigt sätt att tillgodose möjligheten
att producera livsmedel i Sverige i framtiden.
Det kan vara nödvändigt att frikoppla produk-
tionen av “miljötjänster” från de livsmedels-
producerande företagen, eller åtminstone till-
godose att de ges likvärdiga förutsättningar som
sina internationella konkurrenter. Denna aspekt
gäller generellt.

De lantbrukare som inte deltar i utvecklingen
aktivt kommer förmodligen att möta stora pro-
blem. Möjligheten att arbeta utanför företaget
kan underlätta fortsatt verksamhet på lands-
bygden, men ses mer som ett sätt att vidmakt-
hålla en viss levnadsstandard. Behovet av att
kontrollera denna utveckling kan finnas i ett
regionalpolitiskt perspektiv.
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Den bakgrund och de förutsättningar som
har diskuterats ovan leder till slutsatsen, att det
underliggande behovet för strukturförändring är
stort och omedelbart i dagens svenska lantbruk.
Möjligheterna för ett mer lönsamt lantbruks-
företagande föreligger. Återverkningarna och
spridningseffekterna av en genomgripande för-

ändring kan bli omfattande, men så kan också
effekterna bli av en allt för långsamt genomförd
omvandling. Det finns både ekonomiska och
demografiska skäl att förmoda att den om-
vandling som vi inledningsvis uppfattade som
en “frisk fläkt från sydost” utvecklar sig till en
isstorm i framtiden!

Carl-Johan Lagerkvist
universitetslektor, Inst. för ekonomi, SLU
Carl-Johan.Lagerkvist@ekon.slu.se
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Det finns mängder av definitioner av
vad politik är. Inom de vetenskapliga
disciplinerna, främst statsvetenskapen

och nationalekonomin, har forskare efter forsk-
are uppehållit sig kring frågor om vad politiken
kan och bör göra. Mängder med teorier och
modeller har formulerats, allt från marxism och
fascism till anarkism och nyliberalism. Teorier
om att politiken ska göra allt eller inget. Jag
tänker inte nu fördjupa mig i dem, utan istället
ge min syn på saken.

Olof Palme sa en gång: ”Politik är att vilja”.
Det är en bra definition. Jag skulle dock vilja
lägga till att ”Politik är att vilja införa det goda
samhället”. ”Det goda samhället” är det som
efter en ideologisk värdegrund är eftersträvans-
värt – en vision om hur samhället bör vara.
Genom den sektorsindelning som regeringen har
innebär ”det goda samhället” för jordbruks-
departementets del bland annat ett uppdrag att
verka för den goda livsmedelsproduktionen.

En viktig aspekt av politiken är att den,
förutom att vara välgrundad rent faktamässigt
och beslutad i demokratisk ordning,  måste vara
legitim. Åtgärder och insatser måste för att
kunna genomföras och få genomslag ha ett
förtroende hos medborgarna i stort, inte bara
hos dem mot vilka  politiken primärt riktar sig.
Jordbrukspolitiken riktar sig kanske i första hand
mot lantbrukarna och övriga näringsidkare inom
livsmedelssektorn, men också mot alla med-
borgare. EU:s jordbrukspolitik har haft och har
bristande legitimitet. Överproduktion, export-
bidrag som slår ut u-landsproduktion, om-
fattande tobaksstöd,  BSE och kostbara stöd till
en mängd grödor och åtgärder –    dagligen och
stundligen ifrågasätts detta och mycket mera. I

medborgarnas ögon saknar denna politik grund-
läggande legitimitet.

För att politiken ska uppfattas som legitim
måste medborgarna känna förtroende för det
som politiken försöker åstadkomma i ett sam-
hällsperspektiv och uppfatta kostnaden som
rimlig. För näringsidkarna är det även viktigt
att de kan agera under likvärdiga villkor som
omvärlden med möjlighet till lönsamhet i sina
företag. Politiken måste ge klara spelregler och
vara långsiktig. Detta är svårt när legitimiteten
saknas, så att mål och medel ständigt ifrågasätts.

Vad är den goda
livsmedelsproduktionen?
Livsmedelsproduktion är en speciell sektor. Det
är en basnäring som direkt och genomgripande
påverkar alla medborgare. Mat är helt grund-
läggande för vårt välbefinnande och ytterst för
vår överlevnad. Dessutom påverkar livsmedels-
produktionen direkt den miljö som vi omges av.
Detta ger livsmedelsproduktionen en speciell
karaktär och speciella emotionella kopplingar,
som få andra näringsgrenar har. Det påverkar
och vidgar politikens roll utöver en traditionell
näringspolitik.

Livsmedelsproduktionen kan förenklat sägas
leva i en starkt politiskt styrd miljö, ha en hög
andel offentlig finansiering men agera på en
konkurrensutsatt marknad där gränserna har
öppnats efter EU-inträdet. En förändring som
kanske ännu inte helt har nått ut i folkdjupen.

EU-arbetet
Livsmedelsområdet är totalharmoniserat inom
EU. Vi har en gemensam jordbrukspolitik, en
gemensam fiskepolitik och även harmoniserade

Det ska produceras livsmedel i Sverige även i framtiden. Villkoren
för produktionen måste dock formas i ett samspel där politikens roll
är att skapa legitimitet för offentligt använda medel, stå för
grundläggande utbildning och ta fram grundläggande kunskap,
sätta spelreglerna och ge goda näringspolitiska förutsättningar,
menar statssekreterare Ingrid Petersson.

Politikens roll för jordbrukets
framtid och utveckling
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regler till exempel när det gäller säkra livsmedel.
Diskussionen, kunskaps- och opinionsbild-
ningen samt utvecklingen inom unionen blir
därför ofta lika viktig som utvecklingen natio-
nellt för möjligheterna att genomföra en framåt-
syftande politik. Vid förändringar av de gemen-
samma reglerna är det viktigt att Sverige agerar
utifrån grundläggande svenska värderingar och
intressen.  Principer som vi vill ska genomsyra
politiken inom EU måste föras fram och åter-
speglas i den gemensamma lagstiftningen. Det
innebär att vi måste vara starkt pådrivande i
många frågor. Vilka frågor Sverige driver och
hur vi driver våra ståndpunkter kommer ibland
i skymundan på hemmaplan. Vi bör bli bättre
på att involvera flera i denna process och kom-
municera resultaten.

Säkra livsmedel
Målet med livsmedelslagstiftningen inom EU
är att konsumenterna skall skyddas samtidigt
som handeln underlättas. Regeringen deltar
mycket aktivt i den översyn som sedan några år
pågår rörande livsmedelslagstiftningen. Just nu
behandlas mer precist hygien- och foderlag-
stiftningen. Ansvarsfördelningen tydliggörs och
regelverken moderniseras och förenklas.

Men konsumenterna har också blivit mer
medvetna om hur konsumtionen påverkar dem
själva och andra förhållanden i samhället och
andra mått på bra livsmedel har tillkommit.

Miljö/Landsbydsutveckling
Livsmedelsproduktionen är intimt förknippad
med vår miljö. Jordbruket är både en miljö-
förstörare och en förutsättning för att vi ska nå
vårt miljömål om ett öppet landskap.

En konsumentstudie, utförd på uppdrag av
LRF, visar att en mycket viktig aspekt för konsu-
menterna var bevarandet av landskapet. Hela 87
procent av de tillfrågade angav bevarandet av
landskapet som ett viktigt skäl för att slå vakt
om det svenska jordbruket. I samma under-
sökning angav 61 procent att ett viktigt skäl att
slå vakt om det svenska jordbruket var att hindra
avfolkningen på landsbygden. Det är glädjande
att se ett sådant starkt stöd för landsbygden. De
areella näringarna, som står för en betydande
del av markanvändningen på landsbygden, har
en unik roll som förvaltare av landskapets natur-

och kulturvärden och för landsbygdens livskraft
och tillväxt. De arbetstillfällen som skapas har
stor betydelse för att bevara och skapa lönsamhet
i andra företag i bygden och för att bibehålla ett
tillräckligt befolkningsunderlag. Därför är detta
ett område som politiken bör omfatta och där
vi har ett omfattande miljö- och landsbygds-
program.

Djurskydd
Människor upprörs när djur far illa. Det gäller
transporter av nötkreatur, höns i burar eller
hundar och katter som föds upp under vidriga
förhållanden i Asien för att sedan bli pälsdetaljer
på kläder. Människan har haft husdjur sedan
urminnes tider och dagens husdjur är på olika
sätt anpassade till ett liv i människors närhet.
Djuren representerar ett stort värde för oss
människor. Det handlar naturligtvis om det stora
ekonomiska värde som djuren representerar för
lantbrukarna och om de viktiga livsmedel som
vi som konsumenter vill ha tillgång till, men
också om värden på ett annat plan. Alla dessa
värden måste vårdas och vägas samman för att
vi skall få en etiskt försvarbar livsmedels-
produktion.

Lönsamheten inom jordbruket
Säkra livsmedel, god miljö, levande landsbygd
och bra djurskydd har ett starkt stöd i den svenska
befolkningen. Detsamma gäller i näringen. LRF
har exempelvis gett starkt stöd för ”den svenska
modellen”,  med stort hänsynstagande till djur
och natur. Det som diskussionerna i lantbruks-
pressen oftast uppehåller sig kring är ändå de
förutsättningar som man uppfattar att livs-
medelsproduktionen i Sverige har –  eller snarare
inte har. Utgångspunkten är ofta att livsmedels-
producenterna i Sverige inte har rimliga förut-
sättningar för lönsamhet – en fråga som också
diskuteras här i dag.

Enlig min uppfattning har lantbrukarna inom
EU i stort liknande konkurrensvillkor,  genom
att vi har en harmoniserad jordbrukspolitik.
Dock har den anpassats efter nationella förut-
sättningar och kommer i än högre grad att göra
så i och med den reformerade jordbrukspolitik
som beslutades förra sommaren och nu skall
implementeras.

Visst finns det skillnader inom unionen. Vi
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har olika produktionsförutsättningar inom och
mellan länder. Priset på mark och arrenden
varierar betydligt liksom kunskapsnivå och
arbetsproduktivitet. Vad som främst förs fram i
den svenska debatten är dock den så kallade
”ryggsäcken”; skatterna på diesel, bekämp-
ningsmedel och handelsgödsel.

En annan fråga som ofta berörs då jord-
brukets lönsamhet diskuteras är de svenska
djurskyddskraven. Emellanåt framförs krav på
att dessa regler måste ”justeras ned” till en
genomsnittlig EU-nivå för att ge likvärdiga
konkurrensvillkor. Regeringen anser att det vore
mycket olyckligt att vidta sådana förändringar,
eftersom det svenska jordbruket och de svenska
livsmedlen då skulle tappa  mycket i förtroende
och legitimitet hos medborgarna.  Här ligger vi
före och kan med kraft verka för att andra länder
ska komma upp till vår nivå. Vad som kanske
kan ses som en konkurrensnackdel idag kan
komma att bli en tydlig konkurrensfördel i
morgon. Detsamma gäller på miljöområdet.
Unionens jordbruk måste – förr eller senare –
bli ekologiskt hållbart för att skydda våra gemen-
samma livsbetingelser – luft, vatten och mark.

Det är i rollen som företagare utvecklings-
potentialen för det svenska jordbruket ligger.
Den gemensamma jordbrukspolitiken moderni-
seras och marknadsanpassas genom den senaste
reformen och det skall vara konsumentens efter-
frågan som styr snarare än stödsystemen. Legi-
timiteten kan därmed ökas.

Detta kräver att entreprenören i lantbrukaren
måste träda fram ytterligare och släppas loss.
Det går dock inte att blunda för att stora struktur-
förändringar skett under senare år – och fort-
farande sker – samt att det finns lönsamhets-
problem inom vissa sektorer. Strukturföränd-
ringar innebär dock att konkurrenskraften för-
bättras och den internationella konkurrensen vi
upplever idag måste mötas med produktutveck-
ling och förädling. De som lyckas, även inom
”svåra” sektorer, är de som utvecklar unika
produkter med mervärden antingen i form av
särskilt hög matkvalitet eller med etiska eller
miljömässiga värden. Vi har bland annat sett
framgångsrika exempel bland de livsmedels-
exporterande företagen på att det är just inno-
vativ utveckling av nya produkter och vidare-

utveckling av äldre produktkoncept som är
nyckeln till framgång.

Svenska producenter förtjänar ett bra pris för
sina produkter med omfattande mervärden.
Detta förutsätter dock att konsumenten är med-
veten och informerad om produkten och dess
ursprung, även vid inköpssituationen i butik, för
att kunna värdera den. En viktig uppgift är
således att medvetandegöra konsumenterna om
de mervärden som de svenska produkterna har.
Även om det i huvudsak är en uppgift för
näringen, finns här även en roll för politiken att
spela.

Förädlingsindustrin och handeln
Den ”goda” livsmedelsproduktionen omfattar
allt från jord till konsumentens bord –  inte bara
primärproduktionen, utan även förädlings-
industrin och handeln. Livsmedelsindustrin och
handeln befinner sig i ett beroendeförhållande.
Någon måste producera det som handeln skall
sälja i sina butiker. Det är kring denna fråga
som mycket av diskussionen inom livsmedels-
sektorn kretsar just nu: förädlingsindustrins
effektivitet och innovationsförmåga. Det finns
mycket att göra  på detta område inkluderande
FoU, centralisering, EVM (egna vaumärken) och
internationell konkurrens.

Den svenska dagligvaruhandeln är starkt
koncentrerad till tre stora block, kompletterade
av en rad mindre aktörer. Utvecklingen inom
branschen karaktäriseras av att inköp, sorti-
mentsstyrning och marknadsföring centraliseras
allt mer. Satsningar på egna märkesvaror, stor-
marknader och lågprisbutiker är andra tydliga
tendenser. Centralisering innebär många gånger
effektivitetsvinster, men kan samtidigt innebära
etableringshinder för nya aktörer. Sortiments-
styrning och centralisering av inköp minskar
möjligheterna för mindre, lokalt etablerade
leverantörer att leverera direkt till butik. Även
här finns det dock möjligheter. Det finns exem-
pel i andra länder på att nischprodukter tas in
och marknadsförs i de stora kedjorna.

Förändringarna med centralisering och EVM
förskjuter makt från förädlingsledet till detaljist-
ledet. Flera företag har sett kraftigt minskade
försäljningsvolymer efter att ha avförts från
sortimentslistan som direkt eller indirekt följd
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av satsningar på EVM. Det är dock alldeles för
tidigt att dra några slutsatser om effekten för
den svenska livsmedelsproduktionen. Konsu-
menterna skall självklart själva ges möjlighet
att välja bland produkterna i butiken. Det är
positivt om EVM sänker konsumenternas mat-
kostnader. Samtidigt är det synd om butiks-
hyllorna likriktas alltför mycket. Det skadar
mångfalden och valfriheten.

Under de senaste åren har den internationella
konkurrensen inom livsmedelsområdet ökat allt
mer. Den innebär att utländska kedjor med i
huvudsak varor av utländskt ursprung etablerar
sig i Sverige, men även att allt fler utländska
produkter återfinns i de traditionella daglig-
varubutikerna. Precis som när det gäller EVM
är det konsumenterna som ytterst avgör vad som
säljs i butikerna och om produkterna de tänker
köpa skall produceras i Sverige, EU eller någon
annanstans. Utvecklingen inom livsmedels-
sektorn kommer dock i framtiden att ställa allt
högre krav på företagen för att de skall överleva
på marknaden. Man måste ha starka varumärken,
vara innovativ och naturligtvis kommunicera
sina produkters mervärden och förtjänster.

Politik innebär att lösa konflikter mellan det

gemensamma bästa och enskilda intressen.
Ständiga avvägningar mellan producent- och
konsumentintresset måste göras och kompro-
missen blir därför ett oundvikligt verktyg. Poli-
tikens roll är att åstadkomma en ”god” livs-
medelsproduktion med bra och prisvärda livs-
medel till konsumenten, samtidigt som nä-
ringarna ges möjligheter till lönsamhet. En sådan
politik tror jag att både medborgarna och nä-
ringarna kommer att uppfatta som legitim.
Därmed kan den ge klara spelregler och lång-
siktighet. Utan svenska livsmedelsproducenter
är det omöjligt att åstadkomma den ”goda”
livsmedelsproduktionen och vi får då heller inga
svenska livsmedel.

Vi ska ha livsmedelsproduktion i Sverige i
framtiden! Hur utvecklingen ska ske måste dock
arbetas fram i ett samspel där politikens roll är
att skapa legitimitet för offentligt använda
medel, stå för grundläggande utbildning och ta
fram grundläggande kunskap genom FoU, sätta
spelreglerna och ge goda näringspolitiska förut-
sättningar. Näringsidkarna ska bidra med sin
kunskap, sitt entreprenörskap, sitt kapital och
inte minst sitt engagemang.

Ingrid Petersson
statssekreterare, Jordbruksdepartementet
ingrid.peterson@agriculture.ministry.se
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Diskussionen inleddes med att var och en
av paneldeltagarna fick redogöra för
vad de ansåg var det mest ”chocke-

rande” och ”glädjande” i de fem föredragen
kring ämnet ”Skall vi ha någon livsmedels-
produktion i Sverige i framtiden?”. Bland det
som ansågs vara mest glädjande nämndes struk-
turförändringar i lantbruksföretagen i form av
ökad samverkan, en ökad mångfald, det svenska
jordbrukets komparativa fördelar när det gäller
djurskydd, miljö och livsmedelssäkerhet samt
vikten av att konsumenternas efterfrågan bör
styra produktionen.

Flera i panelen nämnde svårigheterna med
att ge lantbrukarna betalt för de mervärden som
deras produktion medför som det mest ”chocke-
rande”. Övrigt som panelen ansåg vara oro-
väckande är den ökade genomsnittsåldern inom
jordbruksektorn, den låga lönsamheten samt
bristen på självförtroende och framtidstro.

En viktig fråga för flera av paneldeltagarna
gällde svårigheterna med att ge lantbrukarna
betalt för produkternas mervärden. Man var
överens om att svenska lantbrukare har många
fördelar när det gäller säkerhet, miljö, kvalitet
och djurskydd. Kommunikationen med konsu-
menterna ansågs dock vara mycket bristfällig.
När det skiljer mycket i pris på två till synes
identiska livsmedel kommer många att välja den
billigare produkten. En viktig fråga för flera av
deltagarna var därför hur man på bästa sätt ska
kunna marknadsföra svenska produkter och öka

medvetenheten om de svenska livsmedlens
mervärden hos konsumenterna. Enligt Svante
Axelsson är det nödvändigt att samhället kollek-
tivt värderar jordbrukets mervärde, och inte bara
det som betalas för i konsumentledet.

Överlag tyckes man vara överens om att det
är konsumenternas efterfrågan som bör styra
produktionen. Gun Ragnarsson, lantbrukare ,
Tvååker, ansåg att man, förutom konsument-
efterfrågan, bör tala om den politiska efterfrågan.
Offentliga inrättningar såsom skolor och sjukhus
bör, enligt Gun, ställa krav på säkerhet och hälsa
vid sina inköp av livsmedel.

Man ansåg att staten bör ta ett ökat ansvar
för sin lagstiftning då den innebär ökade pro-
duktionskostnader. Torsten Thuresson beskrev
en frustration bland Sveriges lantbrukare som
producerar med en, i inter-nationell jämförelse,
hård djurhållningslag och miljöregler, och vars
produktion har mycket högt förtroende bland
konsumenterna inte visas mer uppskattning från
regeringens sida, exempelvis i form av bort-
tagande av produktionsskatter. Den stigande
medelåldern inom jordbruket ansågs oro-
väckande och en ökad lönsamhet är därför
nödvändig för att öka attraktionskraften och
kunna locka en ny generation till lantbruket.

Man ansåg att strukturomvandlingar inom
jordbruket är nödvändiga för att kunna bibehålla
och förbättra konkurrenskraften. Carl-Johan
Lagerkvists idéer om ökad samverkan mellan
lantbruksföretag tyckte många var en intressant

Skall vi ha någon livsmedels-
produktion i Sverige i framtiden?

Sammanfattning av diskussion

Paneldeltagare:
Svante Axelsson, generalsekreterare, SNF
Agneta Dreber, vd Livsmedelsindustrierna
Charlotte Hedin, generalsekreterare, Sveriges Konsumentråd
Leif Håkansson, tredje vice ordförande, LO
Torsten Thuresson, lantbrukare, Löderup
Peter Dettman, vice VD, ICA-handlarnas Förbund
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möjlighet. En ökad variation och mångfald i
jordbruket, med både nischade företag och bulk-
producenter, ansåg flera i panelen vara en bra
strategi för svenskt jordbruk. Det efterlystes en
diskussion om ökad specialisering mot ”hälso-
produkter” bland paneldeltagarna

 Delade meningar rådde om handelns roll i
livsmedelskedjan. Medan panelens representant
för handeln, Peter Dettman, ansåg att handeln
främst är konsumenternas ”inköpsagent” menade
Charlotte Hedin, Sveriges Konsumentråd, att
handeln har betydande möjligheter att påverka
konsumenternas val genom bland annat reklam-
kampanjer.

Diskussionen avslutades med att föredrags-

hållare och paneldeltagare fick framföra idéer
och förslag angående vad akademien bör göra
för att hjälpa näringen att utvecklas på ett positivt
sätt, dess verksamhetsidé. Man ansåg att akade-
mien bör fungera som en plattform för dis-
kussion mellan olika parter och olika kompe-
tenser och att man bör arbeta med att nå ut med
budskapet på ett bra sätt. Vidare ansåg man att
det är viktigt att man diskuterar effekterna av
omläggninigen av jordbrukspolitiken med fri-
koppling av direktstöden och att konsumenten
bör stå i centrum. Under diskussionens gång var
det även många som framförde åsikten att res-
taurangbranschen bör finnas representerad i
livsmedelskedjan.

Karin Larsen,
doktorand, inst. för ekonomi, SLU
Karin.Larsen@ekon.slu.se
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