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produktivitet och lönsamhet
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I. INLEDNING

Inför Akademiens 175-ärsjubileum te r det sig väl befogat att söka teckna några huvuddrag i
det ekonomiska skeendet oc h ba kgrunderna till detta för tiden från 1930 fram till jubileumsåret. Skälen till detta är flerfaldiga.
En e norm teknisk utveckling har ägt rum. De n har direkt och indirekt fått stor effekt på
förändringarna inom jordbruket. Till 1930-talets början och i en de l fall något tidigare kan
vi datera en betydande o mgestaltning inom jordbrukets organisationsväsende. Huvuddragen i de ekonomiska organisationernas uppbyggnad har bestått, samtidigt med att
a ntalet driftsenheter minskat starkt - i fas med fusioneringar och ny teknik.
Till 1930-talets tidigaste år kan vi också datera börja n till utvecklandet av nya normer för
landets jordbrukspolitik eller rentav uppkomsten av en speciell jordbrukspolitik. De nna i
sin tur kom efterhand (från 1947) att till viss del påverka strukturförändringen inom
jordbruket, som resulterat i en nedgång av antalet brukningsenheter med tre fjärdedelar.
En med rätta omstridd del i den strukturella utvec klingen är tillkomsten av koncentrerad
animalieproduktion (svin, ägg, fjäderfä kött).
En ny mekaniseringsvåg inom jordbruket hade inletts under gynnsamma konjunkturer
från mitten av 1930-talet. Proce ssen ifråga avbröts under krigsåren 1940-1945 men tog
snabbt fart, sedan tillgå ngen på maskiner hade hunnit ikapp efterfrågan . Ifråga om traktoriseringen nåddes kulmen i nyuppsättning under 1955. Investeringarna inom maskinbranschen har ganska nära följt konj unktursvängningarna inom jordbruket samt mera lå ngsiktigt lönekostnadsutvecklingen. Mekaniseringen av arbetsprocesserna har varit den
viktigaste faktorn bakom den starkt ökade arbetsproduktiviteten i jordbruket, me n ökad
tillförsel av vä xtnäring jä mte på kemiska medel grundat växtskydd har också spelat en stor
roll. Inom husdjursskötseln har skett en revolutionerande utveckling, möjliggjord genom
förbättrat djurmate rial , ny foderteknik och ökad inte nsitet. Detta har utgjort en parallell till
utvecklingen inom växtodlingen .
Inledningsvis må till sist erinras om att förä ndringarna under den tid , som här berörts,
varit så omfattande, att en utförlig behandling skulle kräva ett utrymme, som inte ka n stå
till förfogande i detta samma nhang. Åtskilligt av händelseförloppen har dock beskrivits i
den ärsvisa behandling, som under cirka 30 är fö rekommit i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift under rubriken »Produktion och ekonomisk utveckling i jordbruket ».
Här kan av angivet skäl endast vissa huvudlinjer i utvecklingen beröras.
Il. KONJUNKTURER OCH JORDBRUKSPOLITIK
Uttrycket jordbrukspolitik innefattar lå ngt mera än prispolitiken för jordbruket. Det inrymmer de stora viktiga frågorna om strukturutvecklingen i jordbruket, befolkningsutvecklingen, j ordbrukets inre rationalisering, vissa miljöfrågor, livsmedelsförsörjning och
produktionsstyrning etc. Alla dessa frågor griper in i prispolitiken och utgör i många fal l en
grund till denna. Omvänt kan åtgärder inom de nämnda delarna av jordbrukspolitiken vara

282

Sven Holmström

K. Skogs- o. Lantbr.a kad. Tidskr. Suppl. 20 (1988)

betingade av den prispolitik för jordbruket, som föres. I hög grad kan detta gälla åtgärder
inom produktionsstyrningen, som kan vara nära kopplade med prispolitiken. Även de
olika rationaliseringsåtgärderna företer en direkt växelverkan med prispolitiken . Alltsedan
1947 års riksdagsbeslut har t. ex. särskilda krav ställts mot jordbruket ifråga o m den del av
näringen, vars resultat skall godtagas som underlag för prispolitiken. Statens utfästelser
om en viss inkomststandard för jordbrukarna enligt 1947 års riksdagsbeslut var direkt
sammankopplade med krav på uppslutning kring ett rationaliseringsprogram. Under senare år har effekterna av rationaliseringen inom jordbruket d irekt ma terialiserats i samband
med förhandlingarna o m jordbrukets gränsskydd och andra villkor för prisbildningen . E n
annan sak är att möjligheterna att mäta effekterna ifråga är minst sagt osäkra. Exemplen
kunde mångfaldigas.
De olika delarna av jordbrukspolitiken präglas a lltså av starka samband. Likväl kommer
den förel iggande analysen huvudsaklige n att gälla prispolitiken. Övriga delar av jordbrukspolitiken behandlas i stort sett endast så långt detta är önskvärt eller nödvändigt för
sammanhanget.
Il.I Jordbrukspolitiken mellan två världskrig
Efter första världskriget fick jordbruket stark känning av de eko nomi ska förändringar, som
ägde rum sedan ma n hade kunnat återgå till mera normala betingelser fö r produktion och
konsumtion efter krigsårens brist och knapphet.
För jordbruket innebar de första åren av 1920-talet snabbt fallande produktp1iser, vilka
ej helt balanserades genom minskade kostnader. Följden var ett ytterligt dåligt lönsamhetsläge, särskilt för de jordbrukare som hade sta rtat unde r krigets efterdyningar och
köpt in produktionsmedel till höga priser.
Ett allmänt e kono miskt uppsving, som även gällde jo rdbruket , inträffade dock frå n 1920talets mitt. Den bild man får vid e n granskning i efterhand blir närmast att jordbrukets
ekonomi förbättrades t. o. m. 1927. Därefter fick jordbruket i s nabb takt för o lika produkter känning av den från 1928/29 daterade depressionen, som för Sveriges del varade till
omkring 1934.
Med anledning av prisfallet på världsmarknaden och den omedelbara effekten på jordbrukets produktpriser inom landet genomfördes en rad av åtgärder från statsmaktens sida.
Man började med punktvisa stödåtgärder för att skydda jordbruket mot en alltmer o realistisk världsmarknad . Socker var den första produkten som fick skydd. Det genomfördes
delvis före 1930.
Brödsädsreglering påbörjades 1930 för att ytterligare utbyggas 1931. De första åtgärderna ifråga om mjölk- och mejeriprodukter tillkom 1932.
Något senare genomfördes den s. k. allmä nna mjölkregleringen. Den fic k stor betydelse
och bestod bl. a. i att en avgift uttogs för all till mejerier levererad mjölk . Avgiften
användes för att bl. a. best rida export kostnaderna för det smör, som måste exporteras till
låga vm-priser. Då smörexporten var obetydlig i förhållande till den totala mjölkproduktione n, var en relativt liten avgift på all mejerimjölk tillräcklig för att utjämna exportkostnaden. Föruto m mjölkavgifte n tillfördes regleringen vissa importavgifter för o ljekraftfoder
samt margarinaccismedel m. m. Därmed kunde smörpriset på hemmamarknaden hållas på
en högre nivå än vm-priset. Detta får anses ha varit den förs ta mer genomtänkta åtgärden
inom 1930-talets jordbrukspolitik .
År 1933 tillkom regleringsåtgärder för att skydda marknaden för kött och fläsk samt ägg.
En fodermedelsreglering genomfördes 1934.
Mjölkregleringen tilldrog sig allmänt intresse genom att den fick ett betydande infl ytande
på den snabba och välplanerade reorganisation och uppbyggnad av jordbrukskooperationen , som kännetecknar 1930-talet. Statsmakten föru tsatte för sin medverkan i mjölkregle-
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ringen att jordbruket skulle åstadkomma en riksorganisation for mejerihanteringen, som
kunde handlägga och inför staten ansvara för betydande delar av regleringsåtgärderna.
Detta påskyndade bildandet av Svenska mejeriernas riksförening, SMR, samt den hela
riket omfattande organisationsplanen för samarbetet inom mejerihanteringen.

Regleringsåtgärderna samordnas. De ovan nämnda åtgärderna under 1930-talets depression tillkom vid olika tidpunkter och utan direkt samordning. Problemen som påkallade de
olika ingreppen kom vid olika tidpunkter och krävde var för sig någorlunda snabba
åtgärder. En ändring vidtogs av 1934 års riksdag. Då beslöts att avväga stödanordningarna
så, att de olika produktionsgrenarna blev så långt möjligt likformigt tillgodosedda. Man
eftersträvade härvid att uppnå det förhållande mellan priserna på olika jordbruksprodukter, som rådde närmast före krisens början. Vad beträffar nivån för de olika produktpriserna syftade statsmakten till priser 20-25 % lägre än genomsnitts priserna under tiden
1925-1929. Senare höjdes denna allmänna prisnivå för jordbrukets produkter så, att
priserna skulle tillåtas svänga mellan prisnivån 1925- 1929 (högre gräns) och 75 % av denna
nivå (nedre gräns).
Under 1937 års riksdag beslöts att man i prisregleringen skulle eftersträva en prisnivå
motsvarande nivån under åren 1925-1929, men att priserna skulle tillåtas variera inom
gränserna 15 procent över och 15 procent under den nämnda nivån. Systemet har ett visst
släktskap med senare års rörlighet mellan en övre och en nedre prisgräns, men i övrigt står
systemen vitt skilda från varandra.
De speciella åtgärderna inom jordbrukets område tillsammans med övriga åtgärder inom
den svenska ekonomin och naturligtvis i främsta rummet världsekonomins återhämtning
ledde till en markant lönsamhetsförbättring i jordbruket från omkring mitten av 1930-talet.
Förbättringen fortsatte och jordbruket hade några relativt goda år fram till utbrottet av
andra världskriget 1939.
Så var situationen - givetvis starkt förenklat - när andra världskriget bröt ut i september
1939. En ny era hade inletts ifråga om den statliga prisbildningen påjordbruksprodukter.
0.2 Jordbrukspolitiken under andra världskriget och
de första efterkrigsåren
Rekordskördar gav gynnsamt utgångsläge. De sista åren av 1930-talet präglades av (efter
den tidens mått) mycket goda spannmålsskördar i Sverige liksom i andra delar av Västeuropa. När kriget började hade landet därför ett gott underlag för livsmedelsförsörjningen.
Redan något år efter krigsutbrottet kom den nya situationen att påverka utformningen av
jordbrukspolitiken. De jordbrukspolitiska åtgärderna blev medel för att tillförsäkra konsumenterna livsmedel med rättvis fördelning och till skäliga priser samtidigt som detta skulle
ske utan att jordbruket blev ekonomiskt lidande. Som en underton i krigsårens jordbrukspolitik låg ett krav på jordbruket att ej ta ut högre produktpriser än som behövdes på grund
av kostnadsökningar och ett löfte att jordbruket i gengäld skulle skyddas, då en sämre
marknad åter hotade. De statliga ingripandena ifråga om jordbrukets marknadsregleringar
blev nu av helt annan art än tidigare. Huvuduppgiften blev att upprätthåUa högsta möjliga
produktion men att samtidigt undvika prishöjningar, som ej var betingade av kostnadsutvecklingen.

Från jordbruksstöd till konsumentstöd. Härmed hade prisregleringen inom jordbruket
svängt om från jordbruksstöd till konsumentstöd, om man så vill uttrycka saken. Klarare
kan förändringen beskrivas så, att prisregleringen tidigare hade syftat till att hålla producentpriserna inom landet högre än vm-priserna, men att man nu istället ville skydda
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konsumenterna mot genomslag av de nya världsmarknadspriserna, som efterhand blev
väsentligt högre än de svenska partipriserna och producentpriserna. Denna situation blev i
huvudsak bestående under sju år efter krigsslutet - t. o. m. 1952.
Som en tidsbild kan omnämnas, att dåvarande chefen för Statens li vsmedelskom misI
sion vid ett tillfälle under 1940-talets senare hälft inledde jordbruksprisförhandlingarna
med att framföra en hälsning till jordbrukarna från regeringen att man önskade största
möjliga produktion av livsmedel inom landet. Detta var förklarligt, då vete kunde exporteras till priser mellan 150 och 175 öre per kg, samtidigt som de svenska jordbrukarna fick
28-29 öre per kg för höstvete.
Det vore felaktigt att tro att 1940-talets jordbruksförhandlingar var en idyll. Vid ett
tillfälle tillgrep jordbrukarna hot om såstrejk ifråga om höstsäd på grund av att statsmakten
hade vägrat gå med på prisgaranti före sådden. Åtgärden resulterade i att den från
jordbrukets sida begärda prisförhandlingen kom till stånd.

Förhandlingar växer fram och normeras. Direkta förhandlingar mellan jordbruket och
statliga organ hade tidigare inte förekommit. Beslut som direkt eller indirekt rörde jordbrukets ekonomi hade huvudsakligen formellt varit rent politiska, ehuru politikerna givetvis
hade påverkats genom sina kontakter med näringen. T ill bilden hör att jordbruksbefolkningen alltjämt utgjo rde en stor andel av totalbefolkningen och därmed hade stark förankring i riksdagen.
I den nya situation, som hade uppstått genom krigsutbrottet 1939, hade det emellertid
blivit min st lika angeläget för statsmakten som för jordbruket att planeringen av livsmedelsberedskapen kunde ske i samförstånd och samarbete. Den direkta kontakten med
jordbruket var nödvändig även med hänsyn till att den prisutveckling, som utan regleringar
kunde förväntas , skulle ha gått till jordbrukets favör. Situationen krävde också överläggningar om tillgång och fördelning av produktionsmedel. En viktig faktor var också att
jordbruket nu efter rekonstruktionen av den ekonomiska föreni ngsrörelsen under 1930talet hade såväl riksomfattande branschorganisationer som en centralorganisation, vilken
kunde föra hela jordbrukets talan.
I diskussionerna med statsmakten representerades jordbruket i början huvudsakligen av
dåvarande Sveriges lantbruksförbund , som hade bildats genom omorganisation av det
tidigare befintliga Sveriges allmänna lantbrukssällskap. Efterhand blev Riksförbundet
landsbygdens folk, RLF, en med lantbruksförbundet jämställd partner i förhandlingarna
med statsmakten.
»Tota/kalkyl» för jordbruket viktigaste faktaunder/ag . För de berörda parterna stod det
klart att förhandlingar om jordbrukets ekonomiska villkor förutsatte kalkyler och omfattande utredningar. Därmed var också grunden lagd till ett utrednings- oc h förhandlingsförfarande inom livsmedelsområdet, som saknade tidigare motstycke och som med åren blivit
alltmer komplicerat.
Det statistiska underlaget för jordbruksförhandlingarna var i början (från år 1941/42) en
»totalkalkyl över jordbrukets intäkter och kostnader», ofta benämnd »jordbrukskalkylen»
och senare »sektorkalkylen » fö r jordbruket. Den grundades i början huvud sakligen på e n
inom lantbruksförbundet av A. H. Stensgård utförd prisi ndex för jordbrukets produkter
och produktions medel. 2 Vikts talen i indexberäkningen blev de första värdena i totalkalkylen. Den ifrågavarande pri sindexberäkningen , som länge utfördes inom lantbruksförbundet
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och senare av Jordbrukets utredningsinstitut, var e n direkt grund för nuvarande PM-index 1
och A-index. 2
Jordbrukskalkylen utgjorde fram till mitten av I950-talet det väsentliga underlaget fö r
jordbruksförhandlingarna. Det statistiska underlaget var från början svagt men kalkylen
förbättrades under 1940- och 1950-ta len , efterhand som utredningsresurserna ökades och
den jordbrukspolitiska debatten skärptes.
Trots komplette ringarna hade jordbrukskalkylen under hela tillämpningstiden vissa
svagheter. En svaghet var att framför allt kostnadssidan var ofullständigt redovisad. Vissa
kostnadsposter, som starkt påverkades av den då pågående snabba rationaliseringen i
jordbruket saknades helt. Andra liknande poster, t. ex. avskrivning och underhåll för
maskiner, var från början mer grundade på antaganden ä n på faktaunderlag. Genom
grundläggande undersökningar, påbörjade inom dåvarande lantbruksförbundets utredningsavdelning och fortsatta och fördjupade inom Jordbrukets utredningsinstitut3 åstadkoms bestående förbättringar i faktaunderlaget. Av stor betydelse blev t. ex. e n årligen
utförd enkätundersökning över jordbrukarnas investeringar i maskiner och redskap. Senare tillkom liknande undersökningar angående kostnaderna för växtskyddsmedel och maskinlegor. Ifråga om intäkterna gjordes i början av 1950-talet inom utredningsinstitutet
undersökningar avseende fältodlade köksväxter.
Det var ej de absoluta beloppen i totalkalkylen som beaktades i prisförhandlingarna.
Orsaken var att varken intäkter eller kostnader från början var fullständigt redovisade.
Därför användes kalkylen som underlag för en konstnadsindex för hela jordbruket. Principen var att man i prissättningen skulle tillse att de kända intäkterna utvecklades i takt med
de kända kostnaderna. Därav framgår att skilda meningar lätt kunde uppstå ifråga om
utvecklingen av de »tunga» kostnadsposterna. F rä mst gällde detta i början kostnaderna för
jordbrukarfamiljernas egna arbetsinsatser samt längre fram kostnaden för jordbrukarnas
egna kapitalinsatser. Någon full ständig enighet i dessa frågor har aldrig nåtts. Samma
problem gäller ifråga om de sedan mitten av 1950-talet tillämpade »typjordbrukskalkylerna », trots att tillfö rlitliga data ifråga om arbetsinsatserna numera stå r till buds. Dessa
problem har ingående diskuterats i författarens årliga översikter i Akademiens tid skrift.
Diskussione n kringjordbrukskalkylen och förhandlingarna blev ofta frän, särskilt under
1950-talet. De som till äventyrs ännu har några intryck från nämnda tid torde kunna erinra
sig debatten kring den s. k. »felräkningen i jordbrukskalkylen». Den gällde ett visst
»maximeringsförfarande » i sammanstä llningen av primärmaterialet angående jordbrukets
arbetsvolym inom Lantbruksekonomiska undersökningen. Striden var bitter och kritiken
gick ut över oskyldiga. Ekvationen »hyfsades» i någon mån geno m ett offentligt inlägg i
debatten från författarens sida , vari påvisades att flera »felräkningar » hade förelegat och
4
att dessa avgjort hade gått till jordbrukets nackdel.

Nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. Mitt under det pågående världskriget tillsattes 1942
en utredning med vittgående uppdrag. Det var 1942 års jordbrukskommitte. Den avgav
sitt betänkande 1946, och detta återspeglades nästa n helt i 1947 års jordbrukspolitiska
beslut. Utredningen kom att få stor betydelse, och dess rekommendationer väckte stor
uppmärksamhet i andra länder . Arbetet omfattade inte endast prispolitiken utan gav
Prisindex för jordbrukets produktionsmedel.
Prisindex för jordbrukets produkter i producentledet, avräk.ningsprisindex.
3 Utredningsinstitutet bildades i juni 1950 av dåvarande Sveriges lantbruksförbund , SL, och Riksförbundet landsbygdens folk, RLF. De prispolitiska utredningarna gjordes inom en särskild avdelning
under författarens ledning.
• Svea Holmström: »Vem har tjänat på missvisningarna ijordbrukskalkylen ?» Tidskriften »Balans»,
häfte I.
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detaljerade anvisningar för den genomgripande o mstrukturering av jordbruket, som ansågs
ofrånkomlig med hänsyn till ny teknik, stigande arbetskostnader och splittringen av
jordbruksmarken på ett alltför stort antal enheter.
Inom 1942 års jordbrukskommitte ägnades stor uppmärksamhet åt beredskapen inom
livsmedelsområdet. Frågan ligger nä ra till ha nds , varför beredskapsproblematiken inte
ägnades samma uppmärksamhet under tidigare skeden. En orsak torde vara au planeringen av näringslivet då inte var lika detaljerad. E n annan orsak är att antalet jordbrukare var
långt större och att anta let människor, som var hänvisade till en kommersiell livsmedelsmarknad, var relativt litet. Det ligger i sakens natur, att ju större andel av befolkningen
som själva sysslar med jordbruk och ju större geografisk spridning jordbruks produktionen
har, desto större är möjligheterna till överlevnad vid t. ex. ett avbrott i den internatio nella
handeln. E n anna n viktig omständighet var att jordbruket tidigare långt mindre än nu var
beroende av importerade produktio nsmedel. Därigenom var jordbruket - trots att produktionskapacitete n var förhållandevis obetydlig - långt mindre sårba rt vid internatio nella
störningar, än vad som nu var fallet. Såväl intensifiering som specialisering medför för
jordbruket liksom för andra näringar en ö kad kä nslighet gentemot störningar i det internationella samarbetet.
En sto r nyhet i 1947 års jordbrukspolitiska beslut var strävandena mot en samordning
mellan rationalisering och prisgaranti. Jordbrukets ekonomiska situation skulle förbättras
genom en strukturell förändring , vars effekter skulle ko mpletteras med gränsskydd för
jordbruksproduktem a. Gränsskyddet skulle varieras med hänsyn till utvecklingen på en
osäker vär ldsmarknad. Lantbruksnämndema inrättades för att bl. a. leda en strukturrationalisering och en s. k. inre rationalisering.
Begreppet inkomstlikställighet infördes. Lantbrukarna skulle beredas möjl ighet att vid
rationell drift uppnå en standard likvärdig med standarden inom jämförbara landsbygdsgrupper. Som jämförelse skulle tillämpas jordbrukarens arbetsinkomst vid enheter med
10-20 ha åker (basjordbruk). Jämförelserna skulle efter hand som rationaliseringen fortskred gälla enheter med 20-30 ha åker (no rmjordbruk).
Under 1940-talet och fram till 1956 fastställdes i förha ndlingarna de priser på jordbruksproduktema , som skulle garanteras. Detta innebar, att importskyddet var rörligt och
anpassades med hänsyn till ändringar i världsmarknadspriserna. Detta ändrades 1956.
Därefter blev det importavgifter och prisgränser, som fastställdes i förhandlingar.
De nya principer fö r prispolitikens praktiska utformande, som fastlades i 1947 års
riksdagsbeslut , blev mer eller mindre »bortglömda» ända fram till 1956, då det nya
kalkyleringssystemet (typjo rdbrukskalkylerna) sattes i funktion efter en ny utred ning.
Samtidigt övergavs to talkalkylen såsom huvudsakligt underlag i jordbruksförhandlingarna.
Orsakerna till det långa dröjsmålet torde ha varit av politisk natur.
IJ.3 Jordbrukspolitiken under 1950- och 1960-talen

1950-ta/ets »engångsinflation». Under början av 1950-talet inträdde en radikal fö rändring i
den jordbrukspolitiska debatten. Förändringen kan dateras till tide n för den s. k . engångsinflationen. På två år, nämligen 1951 och 1952, steg den geno msnittliga timlöne n till
industriarbetare med 44 procent eller 120 öre per timme. Effekten av detta jä mte and ra
faktorer blev att konsumentprisindex steg med nära 26 procent I95 1 och 1952. Det är
endast att konstatera att två alltför kraftiga lönehöjningar lade grunden för 1950-talets
inflation, på samma sätt som lönehöj ningama i mitte n av 1970-talet lade grunden till de
ekonomiska svårigheter som landet nu har att brottas med . 1970-talets löneutveckling har
naturligtvis varit allvarligare än 1950-talets, eftersom ökningen av BNP under 1970-talets
mitt knappast motiverade någon lö ne höjning, medan 1950-talet kä nnetecknades av starkt
ökad produktivitet. Den ovan nämnda utvec klingen under 1950-talets början fick benäm-
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ningen »engångsinflationen». Politikerna menade att man kunde tolerera ett stort lönelyft
med hög inflation som följd som en engångsföreteelse. Det blev ett par lugnare år efter
eruptionen, men sedan var karusellen ett faktum igen.
Lantarbetarnas stora lönehöjning kom först fr. o. m. nyåret 1952. Lantarbetarlönen steg
då med cirka 55 öre per timme, 1 medan höj ningen till denna grupp under 195 1 hade stannat
vid 27 öre per timme. Effekten i jordbrukskalkylen blev emellertid ytterst påtaglig efter
1952 års lönehöjning till la ntarbeta rna, som räknat på jordbrukets hela arbetsvolym
innebar en beräknad kostnadsökning med mer än 400 miljo ner kr - trots den successiva
minskningen av arbetsvolymen. Uppgörelsen med lantarbetarna tilldrog sig på ett »högt
politiskt plan». Det var för de initierade ingen hemlighet att lönejusteringen inte endast
avsåg att korrigera lantarbetarnas eftersläpning. Genom den direkta kopplingen till jordbrukarnas arbetsersättning via totalkalkylen lyftes avsiktligt även jordbrukarnas inkomstnivå.
Den beräknade kostnadsökningen inom jordbruket kompenserades under produktionsåren 1951/52 och 1952/53 till någon del genom mjölksubventio ner, me n i hu vudsak fick
»engångsinflationens» följder ta sig uttryck i prishöj ningar även inom jordbrukssektorn.
En lika radikal som för jordbruket ovälkommen omsvängning i relationerna mellan
inländska priser och världsmarknadspriser blev följden: priserna på jordbruksprodukter i
svenska importhamnar kom för första gången på många år att ligga under de priser
jordbrukarna erhöll. Härtill bidrog också ett prisfall på världsmarknaden till följd av stark
produktionsökning i ett flertal lä nder. Därmed hade jordbruksprisregleringen ånyo liksom
under 1930-talet blivit ett påtagligt stöd för jordbruket.
En livlig debatt om jordbrukspolitiken kom att prägla åren 195 1 och I952. Från konsumenthåll restes krav på en översyn av grundmaterial och metoder för prisregleringen.
Nyjordbruksutredning 1952-1954- tota/kalkylen överges. Oron i den samhällsekonomiska debatten i början av 1950-talet ledde till nya utredningar. På begäran av jordbrukets
centralorganisatio ner (Lantbruksförbundet och LRF) utarbetades inom utredningsinstitutet en skrift avsedd att klarlägga väsentliga utvecklingsdrag i jordbruket. 2
3
År 1952 tillsattes den s. k . jordbruksprisutredninge11. Den avgav sitt huvudbetänkande
under hösten 1954. Detta låg till grund för ett principbeslut hösten 1955 o m ett nytt
prissyste m för tre år. Detaljerna i prissystemet utformades under förhandlingar våren 1956
och konfirmerades i ett beslut av vårriksdagen nämnda år. Totalkalkylen , som då övergavs
såsom huvudsakligt underlag för prisdiskussionerna, hade, som i det föregående omnämnts, varit i tillämpning cirka 15 år.
Precisering av jämförelsegrupperna. Jordbrukskommittens rekommendationer såväl
som riksdagsbeslutet 1947 hade ifråga o m de s. k . jämförelsegrupperna hållits i mera
allmänna ordalag. Den första inkomstjämförelsen gjordes av jordbruksprisutredningen.
Utredningen preciserade målsättningen i vad gäller de grupper av arbetare, vilkas inkomster skulle j ä mföras med den s. k . basjordbrukarens4 arbetsinko mst. Med hänsyn till den
tekniska utveckling som hade ägt rum och de relativt stora krav som nu ställdes på
innehavaren av ett rationellt drivet jordbruk förordade utredningen, att jordbrukareinkomsten skulle jämföras med den genomsnittliga arbetsinkomsten hos industriarbetare~
inom de dåvarande två lägsta dyrorterna.
Höstriksdagen /955 beslöt, att jämfö relsen skulle avse industriarbetare i södra och
mellersta Sverige med undantag för storstäderna Stockholm och Göteborg. Typjordbruks1

Denna tilldragelse brukade under en tid skämtsamt benämnas ,.femtioöresjubileet».
Sven Holmström : »Fakta om jordbrukspolitiken», LT:s förlag 1954.
3
Prissättningen på jordbruksprodukter - SOU 1954: 39 och 1955: 5.
• Benämningen avsåg jordbrukare med 10-20 ha åker.
5 Tidigare hade avsetts att inkomstjämförelserna skulle gälla vissa inkomsttagare på landsbygden .
2
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kalkyler' skulle ligga till grund för bedömningen av jordbrukarnas inkomstutveckling och
inkomstnivå.
Treårigt avtal 1956. I e nlighet med de av riksdagen fastställda principerna för prissättningen på jordbrukets produkter träffades under 1956 ett treårigt avtal. En sammanfattning av några karakteristika för treårsavtalet i jämförelse med den gamla ordningen under
totalkalkylens tillämpning kan bidra till att skillnaderna lättare förs tås:
I. Förut årliga kalkyler och förha ndlingar - efter 1956 fri prisbildning inom vissa prisgränser under tre år samt kalkyler och förhandlingar i den ord ning som behövdes med
hänsyn till uppkommande problem (exempelvis utlösning av spärreglerna);
2. Förut årliga förhandlingar om priser på enskilda produkter - i treå rsavtalet överenskoms prisgränser och importavgifter;
3. Förut fasta priser och rörliga importavgifter - under treårsavtalet i princip fasta
importavgifter och rö rliga priser;
4. Förut importmonopol - efter 1956 fri import vid partipriser som rör sig inom prisgränserna och impo rtmo nopol endast i samband med tillämpning av kvantitativa restriktioner vid priser under nedre prisgränsen ;
5. Förut årlig prisavvägning mellan olika produkter inbördes, som tagit bort åtskilligt av
riskerna för jordbrukarna - under treårsavtalet större prisvariationer än tidigare för
enskilda produkter och därmed ö kad risk för den enskilde jordbrukare n vid ensidig
produktio n.
I de undersökningar, som utfördes i samband med tillämpande! av de första typjordbrukskalkylerna, kunde ko nstateras att s. k. inkomstlikställighet hade nåtts fö r den avsedda jordbrukargruppen under något år i början av 1950-talet. Den situatio nen blev dock inte
långvarig.
Långtidsavtalet 1959 (sexårsavtalet). Jordbrukets ekonomiska situation hade försämrats
starkt bl. a. under den tid 1956 års avtal tillämpades. Allmän oro rådde bland jordbrukarna.
Hela samhället - inkl. konsumentrepresenta nterna i förhandlingarna - var instä llda på att
den utlovade inkomstlikställigheten för jordbrukarna nu skulle förverkligas. Man tog god
tid på sig i förhandlingarna. Resultatet blev ett sexårigt avtal, som trädde i kraft den I
september 1959. 2 Ifråga om inkomstnivån för jordbrukarna utgick man från situationen för
slättbygdsjordbrukare inom storleksgrupp 111 (15,0 ha åker).
Det är inte möjligt att här gå närmare in på detaljerna i det tämligen komplicerade
avta let. Följande sammanfattning ger besked om vissa huvudlinjer:
- Det nya prisavta let trädde i kraft den I september 1959;
- Vid nämnda tidpunkt beräknades jordbrukareinkomsten (av arbete) per helt år med 3 600
kr understiga årsinkomsten för de industriarbetare, med vilka jämförelser gjordes;
- Därefter skulle gränsskyddet under en sexårsperiod förändras så, att jord brukarens
arbetsinkomst i storleksgruppen III (= 15,0 ha åker) föränd rades med samma procent
som industriarbetarlö nen. Härvid skulle inräknas såväl löneglidning som arbetsgivarens
kostnader för den senare beslutade allmänna tjä nstepensioneringen ;
- Inverkan på basjordbrukarens arbetsinkomst genom dels ändrade priser på andra produktio nsmedel än arbete och ränta på eget kapital , dels ändrade världsmarknad spriser
En ingående redogörelse för typjordbrukskalkylernas konstruktion och innebörd lämnas i bilaga till
Kungl . Maj:ts prop. 1956: 165. Sven Holmström: PM med beräkningar för bedömning av erforderliga
mittpriser påjordbruksprodukter i samband med övergång till nylt prissättningssystem.
2
Avtalet såväl som dess funktioner under de första åren skildras i boken •Prisbildningen på
jordbruksprodukterna• av Sven Holmström, LTK, samt «Sexårsavtalet för jordbruket» av Olof
Nilsson och Erik Swedborg, LT.
1
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på jordbruksprodukter skulle förhindras genom anpassning av gränsskyddet enligt nya
spärregler;
- Genom förut nämnd anpassning av gränsskyddet och därmed producentpriserna vid
lönerörelser s kulle resultaten av fortsatt effektivisering i jordbruket få kvarsta nna inom
näringen för att därmed successivt minska den stora inkomstskillnaden:
- Efter 1965 skulle inkomstjämförelserna i vad gäller jämförelsegruppen inom jordbruket
avse normjordbruk (2~30 ha) i stället för såsom hittills basjordbruk ( 1~20 ha).
Man finner av ovanstående sammanfattning att tre olika omständigheter skulle kunna
påkalla ändringar i gränsskyddet för jordbruksprodukterna:
a) ändrade lö neavtal för industriarbetarna;
b) ändrade produktionskostnader i jordbruket;
c) ä ndrade världsmarknadspriser på jordbruksprodukter.
Sexårsavta let var väl genomtänkt i vad gäller dess långsiktiga funktion. Reglerna var klart
utformade. De anknöt till realistiska begrepp.
Likväl blev sexårsavtalet ett fiasko . Avtalet var fe lkonstruerat i utgångsläget. Detta
bestod i att man a nslöt s pärreglerna, som skulle påverka prisutvecklingen i jordbruket till
prisindex för jordbruksprodukter i februari 1959. Just den månaden var produktpriserna i
Sverige ovanligt låga. Och dessa godkändes som utgångsläge, alltså som bas i det nya
systemet.
Det hjälpte under dessa förhållanden inte vilka spärregler man än hade kon struerat. Kort
tid efter det att avtalet hade trä tt i funktion signalerade indexmaterialet att priserna låg för
högt! Ty de låga februaripriserna s kulle vara jämförelse och utgångsläge i det nya systemet. Första regleringsåtgärden under nya avtalet blev att sänka priserna till en lägre nivå
än i ingångs/äger den I september 1959.
Det som hela nationen hade väntat på, nämligen en väsentlig höjning av livs medelspriserna och av jordbrukarnas sta ndard , blev en rakt mo tsatt förändring.
Jordbrukarna kom snart underfund med a tt något var på tok ifråga om avtalets funktion .
Ekonomien försämrades. Bitte rheten var påtaglig. Oron bland jordbrukarna resulterade
bl. a . i att de båda dåvarande centralorganisationerna inom jordbruket (RFL och SL)
uppdrog åt Jordbrukets utredningsinstitut , JU , att granska utfallet av sexårsavtalet. Sedan
utvecklades händelserna snabbt:
- Den 14 juni 1962 överlä mnade JU sin undersökning till RFL och SL;
- Vid RLF: s stämma i juni 1962 , som hölls i Ronneby, presenterades J Li-utredninge n. Den
visade att inkomstklyftan hade ökats väsentligt under dittillsvarande avtalstid ;
- Den 17 oktober 1962 behand lades situationen i ett sammanträde mellan Statens jordbruksnämnd och jordbrukets förhandl ingsdelegation;
- Därvid överenskoms att JU:s utredning skulle ytterligare granskas av en arbetsgrupp
med representanter för såväl nämnde n som jordbruket;
- Gruppen kom fram till samma resultat som tidigare J U;
- I en skrivelse till regeringen den 4 december 1962 redogjorde jordbruksnämnden för
undersökningarna och resultatet av dessa;
- Den 20 december 1962 sammanträffade e n mindre grupp ur jordbrukets förhandlingsdelegation med representanter för regeringen (stats-, handels-, finans- och jordbruks ministrarna jämte ett konsu ltativt stats råd och en statssekreterare);
- Regeringsreprese ntanterna lovade överväga huru vida regeringe n kunde vara beredd att
uppta förhandlingar.
Det blev förhandlingar, och i Kungl. Maj: ts proposition 134/ 1963 fö reslogs riksdagen
godkänna en ändring i avtalets gru ndbelopp, som skulle tillföra jordbruket I 12 miljoner kr
19- 878038
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per år under kvarvarande avtalsperiod. Därjämte tillko m andra förbättringar , som avsevärt
ö kade effekten av »omförhandlingen». Riksdagen godkände.
När tiden för sexårsavtalet gick ut , hade den nya stora utredningen, » 1960 årsjordbruksutredning» redan arbetat i flera år. De nna utredning avlämnade sitt huvudbetänka nde
1966. Förslagen förelades riksdagen i Kungl. Maj: ts proposition 95/1967.
På grund av den långt utdragna tiden för utredningens arbete gjordes år 1966 i stort sett
en förlängning av sexårsavtalet. År 1967 däremot gjordes ett principavta l för två år, vilket
grundades på synpunkter från 1960 års jordbruksutredning.
/960 års jordbruksutredning arbetade under delvis mycket svåra förhållanden. Rent
allmänt kan hävdas att utredningen med alla undergruppe r blev en alltför omfattande
procedur. Utredningen var för stor. Den blev trögrörlig och ineffektiv. Den var också på
ett sätt alldeles för ambitiös. Allt skulle utredas - även det som kunniga experter ansåg helt
självklart.
Visionernas årtionde. U tredningen arbetade under en svår press från 1960-talets e ko nomiska debatt. Årtio ndet ifråga var den period, då många ekono mer och politiker trodde på
en storhetstid utan all like för svensk industri . Jordbruket skulle pressas ned till en
obetydlighet. Arbetskrafte n skulle överfö ras till industrin. Världsmarknaden skulle för all
framtid ligga öppen för väl betalda svenska industriprodukter, meda n svenska folke ts
livsmedelsförsörjning skulle grundas på import av billiga livsmedel , som a ndra länder
välvilligt skulle ställa till Sveriges förfogande.
Visio närer målade ut en framtid, som bl. a. innebar ett otroligt välstå nd för den privilegierade svenska arbetskraften redan inom något årtionde. De s. k. u-länderna skulle inta en
viktig plats i vår livsmedelsförsörjning. Att vi själva hade ett långt mera rationellt jord bruk
och att u-länderna skulle få ö kande svårigheter att klara sin egen försörj ning ville ma n inte
lyssna på. U nga nationalekonome r satte ständigt ny fy r på brasan. Jordbruket sku lle
pressas ned - helst till en sextio procentig självförsörj ningsgrad. Och så snabbt so m
möjligt. Nedbantninge n skulle ske med hjälp av prispress.
Arbetet ino m utredningen ko m under dessa förhållanden att präglas av splittring.
Arbetet drog ut på tiden. Tidtabellen kunde ej hållas. Utredningen försvagades ytterligare
därav att den dåvarande regeringen igno rerade utredningens sy npunkter och lade fram
egna lösningar i s. k. departementspromemorior.
Förseningen av utredningens arbete fick dock på ett sätt en gynnsam effekt: en viss
omprövning ägde rum. Den resulterade i bl. a. att jordbruksorganisatio nerna avlämnade en
omfattande, enig och väl underbyggd reservation mot kommittemajo ritetens förslag.
En effekt av fö rdröjni ng och omprövning fö rtjänar att särskilt nämnas. Kommittemajoriteten hade inte ens fu nnit försvarligt att bevara landets sockerbetsodling. Den skulle
upphöra. Under tiden som utredningen arbetade hade emelle rtid gjorts stora te kniska
framsteg, åstadko mna genom ett inte nsivt utvecklingsarbete i Svenska sockerfabriksaktiebolagets regi. Just lagom till utredningens avslutande hade man ko mmit så långt , att det
mo nogerma betfröet (enko rnsfröet) kunde sättas in i praktiskt bruk. Detta var ett nästan
avgörande genombrott. Den d yra manuella gallringen skulle kunna helt avvaras , vil ket
drastiskt föränd rade sockerbetsodlingens konkurrenskraft.
Visserligen kunde detta inte ändra inställningen hos utredningens majoritet, me n en ny
utredning o m betodlingen framtvingades. Det blev sockerbetsodlingens räddning.
1960 årsjordbruksutredning avlämnade sitt huvudbetä nkande 1966, ett par år senare än
som från början var avsett. Proposition till riksdagen grundad på utredningens förslag
lämnades 1967. 1 De n innehöll förs lag även ifråga om prissättningsmekanismen, men på
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grund av förseningen i slutförandet av utredningen hade två provisoriska avtal ingåtts ,
vilka i stort sett hade inneburit förlängning av sexårsavtalet från 1959.
Under den tid utredningen arbetade var en svensk anslutning till den europeiska
ekonomiska gemenskapen, EG, mycket debatterad. EG-debatten var en av orsakerna till
att utred ningen helhjärta t stödde en s. k. högprislinje fö r jordbruksprodukterna.
Som en röd tråd i utredningsmajoritetens ö nskemål gick tanken på e n krympning av
jordbruksproduktionen - inte till självförsörjning utan till en betydligt lägre nivå. Krympningen skulle ske genom prispress.
Den tidigare tillä mpade modellen för inkomstjämförelser raserades. Istället för att
jämföra jo rdbrukarnas arbetsinkomster med motsvarande inkomster inom industrien förordades en jämförelse av jordbrukarfamiljens sammanlagda a rbets- och kapitalinkomster
med huvudsakligen arbetsinkomster ino m industrien. Att en sådan jämförelse är tämligen
meningslös torde ej kräva någon närmare förklaring. Inkomstjämförelserna har alltifrån
denna tid förbigåtts med tystnad .
Två »förlängningsavtal». Redan under våren 1964 hade det stått klart att förslag från
jordbruksutredningen ej skulle bli färdiga i sådan tid att dessa kunde ligga till grund fö r
prisöverläggningar vid tide n för sexårsavtalets utgång. Jordbruksnämnden fick då i uppdrag att till Kungl. Maj: t lämna fö rslag till en provisorisk reglering för en tolvmånadersperiod från I sept. I965.
Detta avtal bar i hög grad provisoriets prägel. Formellt anknöt avtalet i flera hänseenden
till sexårsavtalets princ iper, men avvikelser i flera detaljer erinrade om kärvare politik
gentemot jordbruket.
År 1966 var det dags för ett nytt provisorium. Utredningen hade varslat om ytterligare
försening . Ett a ndra förlängningsavtal träffades för tiden I sept. 1966-3 1 aug. 1967. Även
detta avtal innehöll detaljändringar, dock utan väsentliga avsteg från sexårsavtalets principer.
Minskad mjölkproduktion genom prispress. Ett viktigt syfte med den jordbruks politik
som förordades av 1960 årsjordbruksutredning var att drasti skt sänka mjölkproduktionen .
Detta skulle främst ske genom prispress. Man ställde bl. a. i utsikt att en avsevärd
sänkning av k-mjö lkspriserna till konsumenterna skulle kunna ske. I syfte att redan från
början av avtalstiden kunna kontrollera mjölkprisutvecklingen fastställdes mjölkpriserna
för hela perioden redan vid avtalets utformande. Ma n räknade i vissa kretsar med att man
skulle kunna bibehålla leverantörs priset till jordbrukarna samtidigt som man under tvåårsperiode n skulle kunna sänka k-mjölkspriserna till konsumenterna avsevärt. Detta var en
felspekulation och den hade sin grund i en delvis felaktig uppfattning om utjämningssystemens funktio n inom mejerihanteringen.
Producenternas svar på den förda mjölkprispolitiken blev en kraftig minskning av
produktionen och invägningen vid mejerierna. År 197 1 hade produktionen av mjölk sjunkit
till 2,87 miljarder kg. Detta var en så låg nivå, att en jämn tillgång på konsumtionsmjölk
ansågs hotad. Därmed var en huvudpunkt i 1967 års jordbrukspolitiska beslut klart
misslyckad . I ett treårigt avtal 1971 undanröjdes väsentliga delar av de misslyckade
åtgärderna.

ll.4 Jordbrukspolitiken under 1970-talet

När 1970-talet inleddes fanns ett tvåårigt avtal om jordbrukspriserna i fu nktio n. Det hade
ingåtts 1969 och grundades i princip på huvudlinjer från 1967 års jordbrukspolitiska beslut.
Den allmänna opinionen hade e mellertid svängt till jordbrukets fördel. 1970-talet framstår
klart som det för jordbruket gynnsammaste årtiondet efter andra världskriget.
Treårsavtalet 1971 - en vändpunkt. I april 1971 gjordes ett nytt avtal för tiden fr. o. m.
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den I juli 1971 t. o . m. de n 30 juni 1974. Att avtalet blev treårigt, alltså ett är längre än
tidigare, berodde bl. a . på ö nskemål o m att underlätta producenternas planering liksom att
erforderliga realpris höjningar genom att fördelas på en längre period skulle bli mindre
kännbara för konsumenterna.
En viktig bakgrund till detta avtal var dels en all varlig fö rsämring i jordbrukets ekonomiska läge, dels en förut om nämnd oroväckande minskning av mjölkproduktionen. På
flera olika sätt hade det framgått att de ideer som låg bakom 1967 års jordbruks polit ik, var
till stor del ohållbara. Opinio ne n ifråga om j ordbruket hade aldrig varit så negativ , som
vissa organisationer, politiska partier och massmedia hade velat göra gä lla nde. När
jordbrukets o rga nisationer visade en ökad aktivitet för att tillvarata jordbrukets intressen,
var gensvaret från stora befolkningsgrupper markant. Ett utslag av jordbruksorganisationernas ökade aktivitet var det s. k. »Jönköpings möte », där tiotu sentals jordbrukare mötte
upp för att ge tyngd ät jordbrukets krav.
Totalt beräknades treårsavtalet komma att höja den reella nivån för jordbrukets ärl iga
intäkter med 637 miljoner kr, varav 448 miljoner kr skulle effektueras från den 1/7 1971 ,
134 miljoner kr från den 1/7 1972 samt 55 miljoner kr från den 1/7 1973.
Härutöver skulle jordbruket kompenseras för ändringar av den all männa prisnivån för
att undvika försämrade realinkomster på grund av inflationen. Detta skulle s ke genom
»halvårsvisa» tillämpningar av det s. k . inflationsskyddet , alltjämt grundat på ändringarna
av en frän effekten av statliga ingripanden (subventio ner o. dyl.) rensad konsumentprisindex. Justeringen cw gränsskyddet två gånger varj e år (per den I j anuari och I juli) var en
nyhet, införd i syfte att minska eftersläpningen i inflationsskyddets tillämpande.
Realprisförbättring för mjölk. Den största delen av den reella intäktsförstärkn ingen
skulle tillföras mjölkomrädet - bl. a. för att produktionen skulle kunna håll as på en ur
försörj ningssynpunkt betryggande nivå. Härmed hade statsmakterna gjort det förs ta och
principiellt viktigaste avsteget från 1967 års jordbrukspolitik.
Treårsavtalet 197 1 markerar en viktig fö rändring i den inbö rdes bala nsen ifråga om
lö nsamhet mellan jordbruk med ol ika driftsinriktning. E nheter med huvudsa klige n vegetabilieproduktion hade tidigare under många år i genoms nitt visat bättre ekono miskt resultat
än enheter med huvudsakligen mjölk och köttproduktion. Den starka sat sningen på
mjölkpriset 197 1 medförde e n omsvängning, som blev bestående under lång tid.
Under den tid treårsavtalet 1971- 74 var i funktion inträffade händelser, som kom att fä
stor inverkan på jordbrukets ekonomi:
- införandet av konsumentsubventioner på livs medel frän 197 1;
- oljekris med stigande pri ser på världsmarknaden 1973/74.
Livsmedelssubventioner införde s med verkan fr. o. m. januari 1973. I mars 1974 beslöts en
ökning av subventio nsbeloppen med e n miljard kr , vilket t. o. m. medförde en sänkning av
livsmedelspriserna . Subventio nerna ökade därefter i rask takt under en tid , då sve ns ka
folkets köpkraft var stö rre än någon gäng tidigare . År 1980 hade tota/effekten av subventionerna (inkl. mervärdesskatt) nätt nivån 4,5 miljarder kr.
Syftet med subventionerna angav s vara att und vika fullt genomslag i konsumentpriserna
av de kompensationsbe lopp, som s kulle tillföras jordbruket. Subventionerna tillkom helt
utan jordbruksorganisationernas tillskyndan. De hade rent politisk bakgrund . Samtidigt
kan konstateras att subventionerna efterhand fick betydande positiva effekter fö r jordbruket genom in verkan på ko nsumtionsnivän. 1970-talet blev en period med stark ökning av
konsumtionen av de subve ntionerade varorna. Genom ko nsumtionsökni ngen inom landet
kunde jordbruket ö ka produktionen och därigenom nä ett bättre kapacitetsutnyttjande
utan att därmed ö ka exporten och exportkostnaderna.
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Den totala ökningen av konsumtionen per capita mellan 1970 och 1980 blev:
För kött och fläsk
För konsumtionsmjölk
För grädde
För ost

15 %
11 %
2 1%
57%

Konsumtionsökningen var dock endast delvis en följd av subventioneringen. Köpk raften
ökade starkt genom enorma lönehöjningar 1975 och 1976. Från 1974 till 1976 steg timkostnaden för industriarbete inkl. arbetsgivarnas kostnader för socialförsäkringar med 42 %
(frå n 26 till 37 kr). Detta var en lönefest i stil med den , som föregick 1950-talets »engångsinflation ». Dock med den betydande skillnaden, att 1970-talets stora lönehöjning ej kunde
motiveras med ökad produktivitet.
Oljekris. Åren 1973 och 1974 präglades av en första allvarlig oljekris och samtidigt en
knapphet på grundläggande li vsmedel (spa nnmål, socker) i den internationella marknaden.
Livsmedels krisen flyttade upp s pa nnmålspriserna på en mera realistisk nivå än tidigare.
Priserna på petroleumprodukter började sin ma rsch uppåt. Ingenting var sig riktigt likt
efter den internationella olje- och livs medelskrisen 1974.
Även oljekrisen torde kunna tillskrivas vissa positiva effekter för jordbruket. Genom
reduceringen av livs medelslagren ute i världen ökades insikten om värdet av en stabil
svensk jordbruksproduktion.
E11 nytt treårigt jordbruksavtal träffades 1974. Avtalet är av stort principiellt intresse,
enär det var i detta avtal, som Produktionsmedelsprisindex (PM-index) infördes som
underlag för beräkningen av kompensation till jordbruket för prisbetingade kostnadsökningar avseende utifrå n anskaffade tjänster och varor till jordbruksproduktionen. Tidigare
hade beräkningarna grundats på en »rensad » konsumentprisindex. Förändringen var
sakligt sett ett betydande framsteg. En annan nyhet var att effekten av rationaliseringen
inom jordbruket (» rationaliseringsvinste n») skulle beaktas (avräknas) vid beräknandet av
de belopp, som behövde tillföras jordbruket för att åstadkomma s. k. »inko mstföljsamhet».
Ny jordbruksutredning 1972. Trots den betydande avspänning i den jordbrukspolitiska
debatten , som präglade stora delar av 1970-talet, ti.ll sattes en ny jordbruksutredning 1972.
Utredningen tillkom något överraskande. Den kom att arbeta under en period med
händelser, som utgjorde en gynnsam grund för jordbruket.
Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, LES, samordnande organ i den jordbmkspolitiska utredningsverksamheten. Ett av de många positiva inslagen i 1970-talets jordbrukspolitiska händelser var tillkom sten av LES. Nämnden bildades 1970 som samordnande organ för undersökningar till unde rlag för jordbrukspolitiska överväganden. LES har
sitt kansli i Jordbruksdepartementet.
Nämnden har förutom ka nslichefen sj u ledamöter. Ordföranden är för närvarande
förankrad i Jordbruksdepartementet. Övriga ledamöter är cheferna för Lantbruksstyrelsen, Statens jordbruksnä mnd och Statistiska centralbyrån samt rektorn för Sveriges
lantbruksuniversitet jämte en representant för vardera j ordbruket och KD .1 Av sammansättningen framgår att nämnden i hög grad består av experter.
Formellt är LES ansvarig för att erforderligt sakunderlag till fö rhandlingarna kommer
fram. LES har till sitt förfogande - förutom kansliet inom Jord bruksdeparteme ntet - fyra
ständiga expertgrupper, var och e n ans varig för ett speciellt område inom utredningsväsendet:

- Indexgrupp, som svarar för alla erforderliga indexserier,
- Inkomstgrupp, som s varar för beräkningar över inkomstutvecklingen inom jordbruket
1

Konsumentdelegationen.

293

K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. Suppl. 20 (1988)

294 Sven Holmström
LANTBRUKSEKONOMISKA SAHARBETSNAHNOEN,

I

LEs

qruoperna:
JORDBRUKET

LO, ICO

KONSUMENTOELEGATI ONEN

SPK, LES
LANTBRUKSS TYRELSEN , JORDBRUKSNÄMNOEN
STATI STISKA CENTRALBYRÅN

lANTBRUKSUN I VERS I TETET
KONJUNKTUR I NSTITUTET
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samt jämförelser med vissa andra grupper, kostnadsberäkningar fö r vissa produkter
etc.,
- Sektorgrupp , som svarar för bl. a. den s . k. jordbrukskalkylen eller totalka lkylen för det
svenska jordbrukets intäkter och kostnader - numera ofta benämnd sektorkalkyl,
- Rationaliseringsgrupp , som handlägge r frågor avseende teknisk utveckling och rationalisering inom jordbruke t.
LES beslutar om anslag till speciella utredningar inom given total budgetram. Nämnden
håller ständig kontakt med de olika expertgrupperna genom sitt kansli.
Expertgrupperna har vä xlande a ntal ledamöter - samtliga experter från olika institutioner och int resseinriktningar. Förutom från LO och jordbruket finns representanter från
Statens j ordbruksnämnd , Lantbruksstyrelse n, Statens pris- och kartellnämnd , Statistiska
centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. Expertgrupperna har att utföra såväl en mängd löpande utredningar som speciella
projekt. Inom expertgrupperna beslutas eller i varje fall föreslås, vil ken institution som
skall utföra ett visst arbete.
Själva utredningsarbetet placeras inom det mest lämpliga utredningsorganet , som kan
vara Statistiska centralbyrån, Lantbruksstyrelsen, Sveriges lant bruksuniversitet, Jordbrukets utredningsinstitut (numera Lantbrukets utredningsinstitut) etc.
Den gemensamma projektle dningen och behandlingen av utredningarna inom expertgrupperna medför att allt fa ktaunderlag är granskat av representanter för olika intresseinriktningar, inna n det presenteras för fö rha ndlingsparterna .

11.S Jordbrukspolitiken under 1980-talet

Såväl teknisk som ekonomisk utveckling, förhandlingsresultat etc. har tämligen utförligt
1
skildrats för de enskilda åren i de n å rliga öve rsikten i Akademiens tidskrift. Dessutom
kan , när detta skrives (oktober 1987) ej göras något slutomdöme ifråga om det jordbrukspolitiska skeendet under 1980-talet. Därför skall behandlingen av 1980-talet göras långt
mera kortfattad än för tidigare perioder och begränsas till öve rsiktliga kommenta rer.
1980-talet har inom jordbrukspolitikens ram präglats av ett idogt utredande, irriterad
1
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debatt och ett starkt tryck mot jordbruket. Var och e n, som upplevt 1960-taletsjordbrukspolitiska debatt, kan ej undgå att erfara en betydande likhet. Stora utredningar som
verkställts - bl. a. 1983 års livsmedelskommittes arbeten - har ej fört problemen närmare
sin lösning. Jordbruket var, när årtiondet började - långt mer utrett än varje annan
näringsgren. Därför var det ej främst ett klarläggande av situationen utan praktisk handling, praktiska åtgärder, som borde ha eftersträvats.
Under årtiondet har jordbruket flera gånger dragits in i den problematik, som har varit
förknippad med statsmaktens försök att hejda inflationen. Resultaten inom detta område
har varit växlande. Det har - liksom tidigare - visat sig att det ej går att framgångsrikt och
varaktigt dämpa inflationen, så länge arbetstagarnas mäktiga grupper ivrigt bevakar varje
möjlighet att flytta fram sina positioner. I denna miljö har jordbruket ofta fått möta starka
attacker, bl. a. mot kompensationen för ökningen av jordbrukets externa produktionskostnader enligt PM-index.
Debatten har inte alltid förts i en positiv anda. En liten men högröstad grupp har förordat
slopande av jordbrukets gränsskydd utan att sammankoppla detta med det självklara
förbehållet, att detta ej kan ske ensidigt för Sveriges del. Tyvärr framföres ibland dylika
ogenomtänkta propåer av personer, som har sin hemvist inom universitet och högskolor.
Miljöfrågorna har med rätta fått en framskjuten plats i debatten. Det är bra, ty debatten
tvingar de politiska partierna att klarare än tidigare ta ställning i hithörande ödesfrågor.
Däremot är det inte bra om åtgärder inom miljövårdens ram blir ryckiga och överrumplande, som fallet ibland har varit inom jordbrukets intresseområde. Miljövårdsdebatten har
även banat vägen för nya pålagor på jordbruksnäringen i form av skatter och avgifter på
produktionsmedlen.
Livsmedlens kvalitet har varit ett annat debattämne, där jordbruket genom medverkan
från olika massmedia har utsatts för en onyanserad kritik. Jordbrukets företrädare har med
rätta reagerat mot att myndigheterna ej tycks ställa samma krav ifråga om importerade
livsmedel, som vad gäller för produktionen inom landet. T. ex. ifråga om användningen av
växtskydds- och lagringsmedel.
Den allt annat överskuggande debatten har gällt jordbrukets överskou. Extremt stora
spannmålsskördar inom landet under flera år (1984 erhölls den hittills största spannmålsskörden) har sammanfallit med starkt sjunkande priser på världsmarknaden. Stora kvantiteter har måst exporteras till priser långt under den nivå, som avsetts för de svenska
odlarna. De stora exportkostnaderna har sänkt de genomsnittliga producentpriserna inom
landet. Liknande förhållanden har varit rådande inom fläsk- och köttproduktionen. Tvistigheter har uppstått beträffande statens åtaganden ifråga om exportkostnaderna för
spannmål. Linjerna klarnade dock under 1987.
Den överskottssituation, som här kortfattat vidrörts, har inom animalieområdet delvis
stått i samband med att konsumentsubventionerna skurits ner. Statens hantering av
subventionerna har medfört stark kritik från jordbruket. När subventioneringen infördes
(1973) och efterhand trappades upp, var detta ej något önskemål från jordbrukets sida.
Subventionerna stimulerade konsumtionen och jordbruket byggde ut sin produktions- och
förädlingskapacitet Gfr. sid. 292). Bindningen till de därmed ökade fasta kostnaderna har
blivit en hård belastning för jordbruket, när konsumtionen visat stark tendens till nedgång.
Åtgärder för att undvika en del av överskotten borde ha satts in redan tjugo år tidigare.
Intresset från statens och konsumentorganisationernas sida tycks ha varit begränsat. En
jordbruksnäring med stora överskott har varit en känslig och svag förhandlingspart.
Konsumenterna har tjänat på överskottssituationen genom att jordbruket tvingats vidta
åtgärder för att kunna sälja så stora kvantiteter som möjligt inom landet. Överskotten har
därför medfört en prispress på hemmakonsumtionen.
Det förefaller mera egendomligt att inte jordbrukets egna organisationer i god tid sökte
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nya vägar för att ta i ansprå k delar av överskottskapaciteten - t. ex. genom massiva
åtgärder för att min ska e n stor och o nödig nettoimport av proteinrikt kraftfoder. Till bilden
hör ju också att en del av de nna import (fiskmjö let) ha r haft negativa verkningar ifråga om
produkternas kvalitet.
Genom d et långa dröj smålet med en o mställning av produktione n har under 1986 och
1987 - då problemen av förut a ngivna skäl blivit akuta - vissa panikartade åtgärder
tillgripits. Hit hö r bl. a . de s. k. mjölkpensionerna, som inneburit att jordbrukare inom
vissa åldersgrupper erbjudit s pens ioner för att upphöra med mjölkproduktionen. Det
förefaller ( 1987) som om en d el av åtgärderna ej hade behövts. År 1986 inträffade en nästan
katastrofal mins kning av nötkreatursbestä ndet. 1 Knapphet på kött och mjö lk kan förutses.
Därmed finns sto r ris k fö r att en del av konsumtio nsutrymmet ino m landet ryckes undan
för det svens ka jordbruket, varvid produktionsmedel (grovfoder, bete). som saknar alterna ti v an vändning, lämnas outnyttjade. Samtidigt bl ir en mindre kvantitet fode rsäd använd
i svensk djurproduktio n och de fasta anläggninga rna utnyttjas sämre.
Den bild , som hä r getts av situatio nen inom det jordbrukspoli tiska o mrådet under 1980talet reflekterar stora problem . Men mitt under alla svårigheterna har jordbrukarnas
effektivitet ständigt ökat. Det har t. o . m . i debatten ofta hävdats att jordbrukets höga
tekniska effektivitet är en av orsakerna till rådande situatio n. Detta är naturligtvis riktigt i
vad gäller överskotten. Framtid en är dock tämligen oviss i fråga o m produktbala nsen. Om
intentionerna beträffande alternativ odling, minskad växtnäringsintensitet osv. skall
genomföras , kommer automatiskt en minskning av produktionsvolyme n.

III. DE TEKNISKA FÖRÄNDRINGARNA UNDER CA 30 ÅR
Den tekniska utvecklingen i jordbruket s kildras under 1987/88 i Akademiens tidskrift av
flera o lika författare. Därför skall här endast göras några summariska komme ntarer
avseende insatser och produktion .
Den kortfattade redogörelsen i det följ ande avser förändringarna under cirka 30 är. En
längre siffermässig tillbakablick skulle vara vansklig med hänsyn till dels svårigheten att få
fram tillförlitliga d ata, de ls det förhålla ndet att grundförutsättningarna i många hänseenden
är så radikalt föränd rade, att en direkt jä mförelse knappast kan vara meningsfylld.
Vid en tillbakablick över en ungefär trettioårig period hamnar vi vid mitten av 1950-talet
som utgångsläge. Detta fö refaller av flera s kä l motiverat.
Mitten av 1950-talet var i många hä nseende n en brytningstid . Mekaniseringen av fälta rbetet hade just då sitt stora genombrott. En snabb mekani sering tvingades fra m genom
lö nehöjningar, som fic k en dittills okänd dimension. Tillförseln av växtnäring befann sig i
ett starkt expansivt skede. Ett modernt växts kydd var under uppbyggnad . Alla de teknis ka
fö rä ndringarna hade si n främsta grund i ö kade arbetslöner. Det var konkurrensen om
arbets kraften och de ä ndrade kostnad srelationerna för olika produktio nsmedel i ett växande industrisamhälle som i långt högre grad än de tekniska uppfinningarna avgjorde tidpunkten för ianspråktagandet av te knis ka nyheter. Ett exempel är mjölkningsmaskinen ,
som avlastade våra dju rskötare ett tu ngt och obekvämt arbete. Mjölkningsmas kiner till verkades i Sverige industriellt redan omkring 19 15, men så sent som vid 1930-talets början
utfördes mjölkninge n alltjämt för ha nd t. o. m. på stora gårdar. Orsaken till detta var att
lönerna inte hade stigit i såd an grad att en verklig konkurrenssituation hade uppstått.
Vid mitten av 1930-talet låg lantarbetarlö nen i Sverige vid i runt tal 45 öre per timme.

1
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Sista förkrigsåret, 1938, hade timlönen stigit till o mkring 67 öre. År 1986 var kostnaden per
lantarbetartimme inkl. s. k. sociala avgifter omkring 110 gånger så hög som närmast före
andra världskriget.
I en publikation frå n Jordbrukets utredningsinstitut I skildras ingående mekaniseringsprocessen i det s venska jordbruket fram till 1976. Jag c iterar ur denna skrift:
Mekaniseringen inom jordbruket kan inte ses enbart ur företagsekonomiska aspekter. De förbällringar av de tekniska hjälpmedlen, som på ell tidigt stadium kunde avlasta lantbrukets folk ett
orimligt hårt kroppsarbete, måste bedömas även från andra synpunkter än rent företagsekonomis ka. Vi tänker i dag gärna på införandet av skördetröskan , fälthacken , osv. som mycket
betydande teknis ka nyheter i jordbruket. För människorna i deras tunga arbete var troligen
införandet av det första enkla stifltröskverket, som drevs med hästvandring, ell minst lika
betydande s teg som införandet av skördetröskan 40 a 50 år senare.

Det är naturligtvis inte möjligt och dessutom knappast meningsfyllt att i denna framställning ingående erinra om al la d e förändringar som ägt rum ifråga om jordbrukets teknik och
effekterna härav på det e konomiska resultatet inom jordbruksnäringen. Några viktiga
nyckeltal kan dock vara av intresse för att ge ett perspektiv på de stora tekniska och
prisbetingade ändringarna under ca 30 år.
- Antalet brukningsenheter över 2 ha minskade frå n 270000 till 106000.
- Antalet brukningsenheter med mer än 30 ha åker ökade från 19 000 till 30 000.
- Arbetsinsatsen i jordbruket beräknas ha minskat med 7 1 % (från 800 till 226 miljoner
timmar).
- Timkostnaden för lantarbete i genoms nitt steg från 3,43 kr/tim. 1956 till 73,50 kr/tim det senare talet är 2 1,4 ggr så högt som det första.
- Antalet traktorer har ungefär fördubblats.
- Anta let skördetröskor har ökat från 17750 till 47 I00.
- Tillförseln av växtnäri ng genom handelsgödsel har fördubblats.
- Antalet hästar har minskat från 3 12 000 till 65 000.
- Antalet mjölkkor har minskat från 1,5 1 till 0,60 miljo ner (-60 %), men mjö lkproduktionen är endast cirka 8 % lägre än 1955.
- Avkastningen per ko ha r mer än fördubblats.
- Produktionen av slakts vin har ökat med 75 % och den totala produktionen av slaktdjur
med 52 % .
- Skörden av spannmål har ökat med 70 % och oljefröer med 140 %. Det totala produktionsvärdet uttryckt i konstant prisnivå har ökat med 25-27 %.
- Med hänsyn till den beräknade nedgången i ar betsi nsatsen betyder det att produktio nsvärdet per manstimme har ökat med 340 % , dvs. att det är 4,5 ggr så stort som ca
30 år tidigar e. Men eftersom timkostnaden för lejt lantarbete nu är tjugo ggr så hög som
1956, krävs en mycket hög ö kning av totalprod uktiv iteten för att den erforderliga
prishöjningen på jordbruksprodukter ej skall bli konkurrensmässigt orimlig.
IV. PRODUKTIVITETSUTVECKLING I JO RDBR U KET JÄMTE
VISS JÄMFÖ RE LSE MED INDUSTRIEN
De teknis ka förändringar ifråga om vissa insatser i jordbruksproduktionen samt produktionsvolymen , som ytterst summariskt har behandlats i föregående avsnitt , antyder en
gynnsam utveckling. Anförda data ger dock inget besked om den samlade effekten . De
1
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redovisade tekni ska delresultaten har mycket olika betydelse. Den samlade effekten kan
avläsas först efter en sammanvägning på det sätt som sker i en beräkning av produktivitetsutvecklingen.
Produktivitetsutvecklingen kan mätas på olika sätt. Ett mått är de n s. k. arbetsproduktiviteten, varvid man relaterar produktionsresultatet till det insatta arbetet. Arbetsproduktiviteten är dock oftast ett dåligt mått, enär volymen av insatt arbete i modernt näringsliv i
hög grad substitueras av kapitalinsatser. Detta är som bekant vad som har skett i stor
omfattning inom såväl jordbruket som industrien. En stor kapitalinsats i en viss produktionsprocess kan - om den ökade kapitalinsat sen ej beaktas - skenbart ge en ökad
arbetsproduktivitet, även om arbetseffektiviteten i realiteten ej förbättrats. Därför är
tota/produktiviteten, med beakta nde av alla insatser, det mått som är av störst intresse.
Trots arbetsproduktivitetens beroende av ä ndrade kapitalinsatser ha r det flera gånger
hänt att detta produktivitetsmått åberopats vid förhandlingar på arbetsmarknaden. Så har
skett även i jordbruksförhandlingarna i samband med att man använt produktivitetsberäkningar, då man avsett att framskriva effekte rna av rationalisering inom vissa delar av
livsmedelsindustrin.
Produktivitetsberäkningar för j ordbruksnäringen kan vara svåra att tolka och jämföra
enär resultaten blir starkt beroende av de förutsättningar som väljs. Som exempel kan
anföras att produktivitetstal grundade på sektorkalkyl (hela jordbruket) inkluderar effe kten
av såväl strukturella förändringar som ändrad te knik, produktionsinriktning och organisation inom brukningsenheterna, medan produktivitetstal grundade på utvecklingen inom e n
viss grupp av jordbruk ej påverkas av strukturella förändringar. Resultaten påverkas även
av de priser (löner) som tillämpas för insatt arbete. Om man t. ex. applicerar löner enligt
avtal på brukarens och familjemedlemmars arbetsinsatser erhålls ett annat resultat än om
arbetsinsatsen värderas till den ersättning per timme, som erhålls inom jordbruket. Resultaten kan givetvis även påverkas av längden för de tidserier som används.
Inom Statens jordbruksnämnd har som delmaterial till jordbruksförhandl.ingarna gjorts
vissa beräkningar över den s. k. rationa liseringsvinsten i jordbruket, som beaktas i prisförhandlingarna i samband med kalkyle r avseende åtgärder för inkomstföljsamhet 1 för j ordbrukarfamiljerna. 2 Härvid har även beräknats sedvanliga produktivitetstal, som möjliggör
jä mförelser ifråga om arbetets och kapitalets produktivitet i jordbruk och vissa andra
näringar.
Jordbruksnämndens här i fortsättningen refererade berä kningar grundas pa data från
sektorkalkylen. Detta innebär att resultate n inkluderar effekterna av de strukturella förändringarna inom jordbrukssektorn (sammanslagningen av brukningsenhetema) såväl som
effekterna av rationaliseringen inom de enskilda jordbruksföretagen. De värden, som
använts, har hämtats ur normkalkyler, vilka syftar till att belysa jordbrukets intä kter och
kostnader under antagande om norma la väderleksförhålla nden. Härigenom är effekter av
varierande väderleksförhålla nde n under de enskilda åren eliminerade. Nedgången av
arbetsvolymen respektive uppgången av kapitalvolymen är värderade enligt lantarbetarlön
respektive återanskaffningsvärde. Produktion och insatsvaror har värdeberäknats i
1985/86 års prisnivå. Enskilda poster har sammanförts i lämpliga grupper, som därefter
tre ndberäknats.
Jord bruksnämnden har ställt till fö rfogande indexserier enligt tabell I , som anger produktivitetsutvecklingen enligt en serie för 19 år. Dessa beräkningar är ej grundade på
1
Med inkomstföljsamhet avses jordbrukarfamiljernas relativa inkomstutveckling i förhållande till
vissa andra grupper. Begreppet har inget som helst samband med inkomstnivån i jordbruket och inom
andra grupper.
2 Leif Bergqvist och Harald Svensson, stencilerad PM 2.9.86.
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trendvärden utan på varje års faktiska värden. Då index för bruttoförädlingsvärdet divideras med index för arbetsvol ymen e rhålles index för arbetsproduktivitetens utveckling. Då
index för bruttoförädlingsvärdet divideras med sam manvägd index för arbetsvolym (X0,7)
och index för kapitalvolym (x0,3) erhålles index för nettoproduktivitetens utveckling.
Som framgår av tabellen har arbetsproduktiviteten beräknats ha ökat med 166 % under
perioden. Men eftersom detta delvis har skett med hjälp av ökade kapitalkostnader,
stannar ökningen av netto produktiviteten vid 70 %.
Som här tidigare anförts , påverkas resultaten av produktivitetsberäkningar av periodvalet. Resultaten påverkas även av den prisnivå, i vilken produktio n och insatser värdeberäknas.
Jordbruksnämnden har redovisat beräkningar över produktivitetsutvecklingen under
olika perioder enligt tabell 2. Beräkningarna i tabell 2 har förts fram t. o. m. 1986/87, alltså
längre än i tabell I. Värdena i tabell 2 har beräknats i 1986/87 års prisnivå och uttryckts i
procentuell förändring per år för de olika värdena.
Produktivitetsutvecklinge n för arbete har varit gynnsammare för de längre serie rna.
Under 1980-talet har ökningen av arbetsproduktiviteten minskat. Nettoproduktivitetsökningen är störst under perioden 1977/78-1986/87.
De i tabellen angivna talen för bruttoproduktiviteternas utveckling har beräknats utifrån
produktionsvärden reducerade för insatser från andra sektorer. Vid beräkning av nettoproduktivitetsutvecklingen mins kas produktio nsvärdena även för avskrivningar och underhåll
av realkapitalet.
Tabell 1. Produktivitetstal för jordbruket 1965/66-1984/85. Index 1965/1966 = 100. - Productiuity development in Swedish A griculture. Index 1965/66 = /00

År

Bruttoförförädlingsvärde

Arbetsvolym
milj. mt

Kapitalvolym

ArbetsprodukLi vitet•

Nettoproduktivitetb

1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

100.0
89.7
101.8
98.3

100.0
89.9
80.3
75 .6

100.0
97.3
98.0
100.6

100.0
99.8
126.8
130.0

100.0
97.4
118.9
118.3

1969no
l970nt
197 1m
1972(/3

90.7
86.6
93 .6
92.5

69.7
67.4
65 .7
63.2

102 .8
104.4
106.3
110.5

130. 1
128.5
142.5
146.4

113.9
110.3
120.2
119.5

1973n4
l974n5
l975n6
1976m

92.9
105.3
98.5
99.7

61.7
60.6
58.4
56.4

111 .5
I 18.8
124.3
129.8

150.6
173.8
168.7
176.8

121.2
159.1
126.0
123 .3

t977n8
1978n9
1979/80
1980/8 1

102.7
104.5
106.6
11 2. 1

54.2
53.2
52.0
49.6

133. 1
136.9
137.9
137.0

189.5
196.4
205.0
226.0

131.9
133.4
137. 1
147.9

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

11 4.8
123.5
11 8.5
130.3

49.7
50.0
49.4
48.9

139.5
139.6
139.9
140.8

231.0
247.0
239.9
266.5

149.8
160.6
154.8
170.4

• Bruttoarbetsproduktivitel.
b Totalnettoproduktivitel. För hela perioden har vikterna 0.7 (arbete) och 0.3 (kapital) använts.
Värdena är kedjade, dvs. förändringen mellan 1965/66 och 1966/67 är beräknad i 1966/67 års pris.
Förändringen mellan 1966/67 och 1967/68 är beräknad i 1967/68 års pris osv.
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Ifråga om arbetsprodukti vitetens utveckling har inom JN gjorts jämföre lser mellan
jordbruk , industri och hela näringslivet. Pe rioderna är i denna jämförelse andra ä n i tabell
2. Följande tal av ser procentuell årlig förändring au bruttoförädlingsuärdet per insatt
arbetstimme

Jordbruk

Industri•
Hela näringslivet"

1970/7 1I974/75

1975/761985/86

1980/811986/87

7,5

6,7°

2,7"

19701974

19741983

19801983

19801983c

5,4
5,3

1,8
2,0

2,2
1,2

3,6
1,8

" Preliminära värde n för 1985/86.
• Långtidsutredningar och Finansdepartementet.
' Preliminära beräkningar.

Det framgår att utvecklingen i jordbruket har varit gynnsammare än i industri n och
näringslivet som helhet. De jämförelsevis höga talen för jordbruket för tiden
1975/76--1985/86 sammanhänge r dock med de senaste årens stora skö rdar. Spannmålsskörden 1984 var rekordstor trots betydande skördeskador i vissa områden . Det må å nyo
understrykas att innebörden i en viss arbets produktivitet påverkas av kapitalintensiteten.
Vid stigande kapitali ntensitet tenderar a rbet sprodukti viteten att bli högre . Därför ka n
enbart arbetsproduktiviteten vara missvisande , om man befinner sig i en period med
ökande kapitalinsatser och ny teknologi.
Av de exempel på produktivitetsutvecklingen i jordbruket , som i det föregående relaterats , kunde det ligga nära till hands att antaga att även det ekono miska resultatet i näringen
är tillfredsställande . Så är dock inte fallet. Produktivitetsutvecklingen är ett tekn iskt mått,
som antyder effekten av o ljka fö rändringar ifråga o m insatser i produktionen. Men en god
produktivitetsutveckling behöver inte betyda ett tillfredsstä llande ekonomis kt re sultat.
Tabell 2. Produktivitetsutvecklingen i svenskt jordbruk under olika perioder t. o. m.
1986/87. Beräkningar i 1986/87 års prisnivå . - Changes in productiuity in Swedish Agriculture for different periods
Procen1uell förändri ng per är . Percenrage per year

1965/661986/87

1977/781986/87

1980/8 11986/87

4,9
4,5
2. 1
- 0, 1
- 1,3

4.2
5,8
3,6
2,6
4,3

2,7
3,5
2 ,6
2,3
3,0

15 390

16 422

16 091

7 620

8 864

8 58 1

Mått
Brultoarbetsproduktivite t
Nettoarbetsproduktivitet
Total nettoproduktivitel
Bruttokapitalproduktivitet
Nettokapitalproduktivitet
Bruttoförädlings värde
slutårs prisnivå, milj . krono r
Nettoförädlingsvärde
slutårs prisnivå, milj . krono r
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V. JORDBRUKETS EKONOMISKA RESULTAT
Del ekonomiska resultatet är beroende av den tekniska effektiviteten och priserna på
produktionsmedel och produkter.
Det torde vara en allmän uppfattning all den tekni ska och organisatoriska utvecklingen i
jordbruket under den tid , som här behandlats, har tillgodosett högt ställda krav. I vissa
hänseenden har den tekniska effektiviteten t. o. m. nått betydligt längre , än som kunde ha
förutsetts.
Likväl har jordbrukets ekonomiska resultat blivit starkt försämrat. I ett tidigare avsnitt
har omnämnts att jordbrukarna i den s. k. basjordbruksgruppen ( 15 ha åker) i början av
1950-talet nådde s. k. inkomstlikställighet med industriarbetarna. Under 1980-talet har
emellertid skillnaden mellan familjeinkomsterna av arbete i industri och jordbruk varit av
sådan omfattning - till industriarbetarnas favör - att ett verkligt hänsynstagande till
inkomstsituationen i jordbruket knappast aktualiserats i jordbruksförhandlingarna. Denna
situation har förelegat, trots att jämförelserna efter 1967 års jordbrukspolitiska beslut
ifråga om jordbrukarfamiljerna har grundats på de sammanlagda inkomsterna av arbete
och kapital.
En komplicerande faktor vid bedömningen av jordbrukets situation har varit inflationen.
Den har medfört en avsevärd uppskrivning av jordbruksfastigheternas och den övriga
produktionsapparatens värde. I kalkyleringen har införts s. k. inflations vinster, trots att
det bestående jordbruke t ej har kunnat tillgodogöra sig de fikti va värdestegringarna, vilka
självfallet ej har kunnat tillgodogöras annat än i samband med avveckling. För de aktiva
jordbruksföretagarna torde den positiva effekten av de nominella värdestegringarna i
allmänhet ha begränsats till höjda belåningsvärden. I det fall alt de s. k. inflations vinsterna
betraktas som positiva företeelser för jordbrukarna, måste dock beaktas att inflationseffekterna i hög grad varit beroende av tidpunkten för etableringen i del enskilda fallet.
Ökningen av lantbruksfastigheternas värde har likväl ofta använts som »slagträ» i den
jordbrukspolitiska debatten. Därmed har också i många fall en saklig analys av jordbrukets
ekonomiska situation äventyrats. Det har gjorts gällande, att man genom inflationseffekterna kan finna »kompensation » för den svaga lönsamheten i jordbruket. Därigenom har
resultaten av olika undersökningar om jordbrukets ekonomi nonchalerats, trots att resultaten från flera olika material har varit tämligen entydiga.
Under 1980-talet har priskurvan för jordbruksfastigheter vänts. Priserna har av olika
skäl fallit och i kalkyler över jordbrukets ekonomi har införts ett nytt begrepp, kapitalförluster.
Rikhaltigt faktamateria/. Ingen annan närings ekonomi torde vara så grundligt och
allsidigt belyst som jordbrukets. Det finns flera undersökningar, av vilka de flesta är
kontinuerliga.
Orsakerna till detta är flera. Genom att jordbruket vid den förda jordbrukspolitiken varit
till stor del avskärmat från den oreali stiska internationella marknaden har automatiskt
uppstått ett behov av insyn frå n myndigheter och organisationer i samhället. Detta behov
har i sin tur medfört ett stä ndigt sökande efter tillförlitligt dataunderlag och nya beräkningsgrunder.
En annan orsak ligger i jordbruksföretagets karaktär: ofta kombination med skogsbruk ,
stort kapitalbehov, svårigheter att avgränsa arbetsinsatserna i jordbruksproduktionen från
andra aktiviteter, stora växlingar i det tekniska produktionsresultatet på grund av klimatberoende , befintligheten av en eller flera bostäder i direkt kombina tion med produktionsenheten, svårigheter att åstadkomma jämnt arbetsbehov etc.
Ytterligare ett s käl till den rikliga flora n av utredningar må nämnas. Nya utredningar har
fle ra gånger tvingats fram genom att invol verade parter av taktiska skäl har vägrat
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godkänna tillgängligt fak taunderlag och därvid krävt fortsatta e ller nya undersökningar.
Paradexemplet är arbetsinsatserna i jordbruket, som har varit föremål för ideliga undersökningar under 45 (fyrtiofem) år. Alltjämt avges reservationer mot undersökningsresultaten, trots att olika undersökningar ger praktis kt taget entydiga resultat.
Fortlöpande undersökningar. De mer eller mindre kontinuerliga undersökningar, som
tillgripits för att belysa jordbrukets ekonomi , är i huvudsak följande:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Den jordbruksekonomi ska undersökningen , JEU ;
Typjordbrukskalkyler med utjämnade resultat , grundade på JEU -mate rialet ;
Deklarationsundersökningen för lantbruksföretag;
Hushållsbudgetundersökningar;
Levnadsstandardundersökningar;
Fortlöpande undersökninga r över arbetsinsatserna i jordbruket.

Det är inte möjligt att i detta sammanhang beröra hela denna väldiga utredningsapparat
och dess resultat. En följande ko rtfattad ekonomisk belys ning gru ndas på de s. k. typjordbrukskalkylerna, som utförts årligen alltsedan mitten av 1950-talet.
Jordbruksekonomiska undersökningen ett viktigt grundmaterial. Jordbruksekonomiska
undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av lantbrukets inko mst- och lönsa mhetsförhållanden enligt företagsekonomiska princ iper. Undersökningen bedrives numera av Statistiska centralbyrån med Lantbruksekonomiska samarbetsnämnde ns inkomstgrupp som
referensgrupp Gfr. sida 293).
JEU baseras på ett omfattande primärmaterial bestående av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifte r, uppgifter om lager och arbetsi nsatser samt inventeringar och
värderingar av inventarier och anläggningar. Resultaten redovi sas som medeltal per företag för produktionsområden och storleksgrupper.
Resultaten från JEU ligger till gru nd för s. k. typkalkyler. Typkalkylerna, som upprättas
av Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens inkomstgrupp, syftar till att belysa det
ekonomiska resul tatet vid normala väder- och odl ingsbetingelser. Av detta skäl görs en
omräkning (normering) av det faktiska utfallet.
Resultaten presenteras som utjämnade värden (trend värden), vilka kan beräknas även
för ett par år efter det sista år, för vilket faktis ka resultat föreligger. Så sna rt beräkningsresultat erhållits från JEU för ett visst år , utnyttjas dessa för beräkning av nya trendvärden .
Man arbetar på såväl intäkts- som kostnadssidan så långt möjligt med fysis ka volymer. För
sådana poster, som ej kan kvantifieras, räknar man med värdevolymer, dvs. intäkter eller
kostnad i konstant prisnivå.
Inkomstgruppens beräkningar i mars 1986. I tabell 3 har sammanställts data från
inkomstgruppens beräkningar i mars 1986. Då fan ns uppgifter enligt JEU t. o. m. 1984.
Värdena för 1985 är s. k. trendvärden (framskri vningar).
Inkomstgruppen har särskilt understrukit den osäkerhet, som gäller för 1985 års värden
till följd av att de tillämpade priserna har grundats på prognoser. För exempel vi storleksgruppen 40 ha gäller att inkomsterna från jordbruk påverkas med 10 % av en eventuell
felskattning av intäkter e ller kostnader med en procent.
Stora o likheter mellan de enskilda jordbruken dö ljer sig bakom medeltalen. Det är
karakteristiskt för jordbruket, där re sultaten påverkas ej endast av jordmån, ekonomiskt
läge , produktionens inriktning, driftledarens skicklighet etc. utvan även av klimatet under
olika år. Likväl säger medeltalen åtskilligt om den allmänna eko nomiska situationen i
jordbruket.
Sammanställningen belyser två intressanta aspekter: jordbrukarnas inkomstnivå och
resultatrelationen me lla n storleksgrupperna.
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Tabell 3. Utvecklingen av jordbrukarfamiljernas inkomster e nligt faktiskt JE V-material för
enskilda år samt enligt typkalkyler (utjämnade värden), I 000 kr. - Farmfamily incomes in
Sweden; acwal values för each year and trend values. 1000 S w. Cr.
Anm.: Beräkningarna avser gärdar i landets slättbygder
Faktiskt material (Actual values)
25 ha

40 ha

70 ha

Typkalkyler (Trend values)
25 ha

Familjens inkomst av jordbruk (Family income from fa rming)
1980
22 500
30 300
39 800
26 800
1981
31 900
41 700
53 800
29 700
1982
30 500
58 900
80 200
32 600
1983
2 1 100
52 400
74 600
29 500
1984
23 600
55 300
8 1 400
26 300
1985
21 500
Familjens inkomst av skogsbruk (Family income from forestry)
1980
5 500
6 100
4 100
3 600
1981
I 000
8 800
4 900
3 900
1982
I 500
6 100
2 200
3 900
1983
2 000
2 600
2 900
4 500
1984
7 800
2 800
200
6 200
1985
6 500
Familjens övriga arbetsinkomster (Family
1980
29 000
26 700
1981
33500
34700
1982
41 000
44 400
1983
54 200
45 100
1984
62 700
53 400
1985

40 ha

70 ha

41 900
46 500
54 300
52 600
49 000
42 900

48 500

5 500
5 400
5 000
5 300
6 800

3 700
3 300
3 000
3 500
5 500

6 600

5 600

income from work outside the farm)
21 800
3 I 800
28 000
3 1000
36800
32700
34 I00
44 300
39 900
37 900
49 800
45 300
42 600
57 900
52 900
66 400
60 800

Familjens tota/inkom st (Total family income)
1980
57 000
72 000
65 800
1981
66 400
85 200
89 700
1982
73 000
109 400
116 500
1983
77 300
100 100
115 400
111 500
123 800
1984
94 100
1985

62 200
70 400
80 800
83 800
90 400
94 400

75 400
84 600
99
103
108
110

200
200
800
300

55 600
7 1 100
68 800
62 000
48 400

24
28
34
38

500
400
200
300

44 600
50 600

76 700
87 300
108 300
110 600
112 100

104 600

Inkomstnivån. Jordbrukarna i gruppen 50- 100 ha (70 ha i genomsnitt) tillhandahåller i
genomsnitt betydligt över e n miljon kr av eget kapital i lantbruksföretaget. Enbart 5 %
ränta på det egna kapitalet skulle ge en lika stor årlig kapitalersättning som hela det belopp
vilket står till familjens förfoga nde för både arbete och kapitalinsats.
Om vi i stället betraktar hela nettoinkomsten som arbetsersättning och därmed helt
avstår från ränta på eget kapital, så kan endast konstateras att detta är en helt oacceptabel
ersättning för 2000 a 3 000 arbetstimmar presterade av familjen ' i jordbruksproduktionen.
Det är måhända för många överraskande att arbetet utanför den egna gården ger ett
ungefär lika stort belopp som arbets- och kapitalersättningen från jordbruket.
De personer eller grupper, som är kritiskt inställda till alla kalkyler, som gäller jordbru1

Med familjen avses man och hustru jämte barn upp till 16 är.

304 Sven Holmström

K. Skogs- o. Lanlbr.akad . Tidskr. Suppl. 20 (1988)

ket , vill ofta göra gällande att avskriv ningskostnaderna är orealistiska. Synsättet är ohållbart av det enkla skälet att kostnaden beräknas endast på de in vesteringar, som verkligen
föreligger. Om avskrivningskostnaderna beräknades för högt, t. ex. genom tillämpande av
för korta avskri vningstider, s kulle detta i längden inte ha någon in verka n på de geno msnittliga kostnaderna för avskri vning. En annan sa k är dock att man ka n diskutera a ndra delar
av principerna, främst frågan o m ans kaffningsvärden eller återans kaffningsvärden som
grund. Inkomstgruppens beräkningar grundas på nuvärden.
Däremot är avskrivningskostnaderna i många fall en tillfä llig »rädd ningsplanka » fö r
eko nomiskt trängda företag. Men lönsamhets beräkningar i jordbruk såväl som i andra
kapitalkrävande företag måste grundas på företagsekonomiska principer, i varje fa ll då
man bedö mer förutsättningarna för etablering.
Det har ofta framhållits att inkomstjämfö relser mellan jordbrukare och ind ustriarbetare
kompliceras av svårigheterna att jämföra en företagargrupp med en lö ntagargrupp. Detta
gäller bl. a . ifråga om kapitalvärderingar samt intäkter och kostnader för egna bostäder såväl hos jordbrukarna som hos industriarbetarna. F . n. är dock de i beräkningarna
erhållna skillnaderna i fam iljeinkomsternas nivå av sådan storlek a tt diskussioner kring
effekten av eventuella s killnader ifråga om bostadskostnader o. dyl. ter sig som pet itesser.
För år 1985 har inkomstgruppen beräknat indust riarbetarfamiljens jämförelsei nkomst till
239000 kr. I detta belopp ingår arbetsgivarnas kostnader för de s. k. sociala avgifterna ,
vilka vid en jämförelse måste inkluderas , enär jordbruka rna själva måste s vara för motsvarande kostnader i form av s. k . egenavgifter. Industriarbetarfamilje ns inko mster exkl.
arbetsgivarnas kostnader för socia la avgifter berä knades för 1985 till o mkring 168000 kr.
Till bilden hör också att de jämförda inkomsterna ho s jordbrukarfamiljerna enligt tabell 3
är de samma nlagda arbets- och kapita lkostnaderna.
I den ekonomiska situation, som förevarit under ett antal år kan ingen starta ett
familjejordbruk , som godkänns av kontrollmyndigheterna , utan en betydande personlig
förmögenhet e ller lämpliga s läktrelationer, exempelvis möjlighet att övertaga en föräldragård till ett pris, som avsevärt understiger marknadsvärde och gjorda investeringar. Men
problematiken torde ej vara unik för Sverige.
Resultatrelationerna f ör jordbruk av olika storlek. Inko mstrelationerna för o lika gårdsstorle kar enligt tabell 3 kan verka förbryllande. De större gårda rna (70 ha) har totalinvesteringar, 1 som ligger omkring 50 % högre ä n vid nä rmaste gård sstorlek (40 ha) och mer än
dubbelt så högt som vid 25-ha-gårdarna. De större gårdarna har också ett produktio nsvärde ca 50 % högre ä n inom den närmaste gruppen. Men de »externa » kostnaderna vid de
större gårdarna är så mycket högre än ino m de två lägre arealgrupperna , att restvärdet ,
som kan disponeras såsom ersättning för arbete och kapital, inte stå r i rimlig relat ion till
det större ri sktagandet och den stö rre insatse n av eget kapital vid de större fam ilj ejordbruken.
Detta förhållande har kvarstått - med varierande styrka - ända sedan 1950-ta let.
Det är uppenbart att ma n i ge nomsnitt når en bättre teknisk effektivitel vid de större
jämförda fam iljejordbruken. Men eftersom verksamhete n före tagsmässigt går med förlust
(i no m samtliga storleksgrupper), måste brukarfamiljen vid det större företaget täcka in
storleksbetingade externa ko stnader. som ej balanseras av mots varande intäktsökningar.
Därvid krymper den restpost , som stå r till fa miljens förfogande som ersättning för eget
arbete och eget kapital.
Troligen rör det sig ibland om tröskeleffekter, t. ex. vid sådan utvidgning av företaget ,
att den fasta arbetsstyrka n måste ökas med lejd arbetskraft. Det ligger i jordbruks företa' Det har inte ansetts lämpligt att belasta framstä llningen med det fakta underlag, som ligge r ba kom
inkomstberäkningarna.
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gets natur att effektivt utnyttjande av arbetsstyrkan kan vara svårare att uppnå vid en
större enhet ä n vid e n mindre.
Det är möjligt att man inom svenskt jordbruk satsat alltför hårt på en ökad teknisk
effektivitet utan att ta tillräcklig hänsyn till helhetsbilden. Varje förändring inom ett
jordbruk, som leder till ökad teknisk effektivitet inom e n viss arbetsprocess, leder inte
säkert till en bättre lönsamhet. Det kan t. ex. vara lätt att visa att en fördubbling av en
skördetröskas arbetsbredd medför ökad teknisk effektivitet, men den ekonomiska effekten
beror på å ena sidan vad den större maskinen betyder i ökade maskinkostnader under året
och å andra sidan t. ex. vad a lternativvärdet i gårdsdriften kan vara fö r den uppnådda
besparingen i manstimmar. Jordbrukaren ställs ständigt inför optimeringsfrågor, vilka
kräver en he/hetsbedömning. Motsvarande gäller vid politikers och samhällsplanerares
ställningstaganden t. ex. ifråga om lokaliseringsproblem, kostnader för samhällets åtaganden vid olika grader av flyttning från glesbygderna osv.
De förhållanden ifråga om resultatrelationer vid jordbruk av olika storlek, som här
berörts, borde bli föremål för en djupare analys. Situationen motiverar också intrikata
frågeställningar beträffande de krav på företagsstorlek och risktagande, som samhället har
a nledning ställa vid nyetablering inom jordbruket.
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