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Abstract 
 
This thesis analyzes the effects of export subsidies on Swedish cereal export. The analyzes are 

based on data on cereal export from Sweden to countries outside the EU from 1990 to 2003. 

In 1995 Sweden became a member of the European Union. Before the membership, the 

Swedish agricultural policy was decoupled in a larger sense than the European CAP was, 

which means that the Swedish producers had decreased their production more than the 

European farmers. When Sweden became a member of the EU the production started to 

increase again to an EU level. From this year the Swedish producers also increased their 

export to countries outside of the EU. One reason to this was that the producers from this year 

got export subsidies when exporting cereals to the world market price. These export subsidies 

where equal to the difference between the world market prices and the European prices. 

 

Export subsidies have had an effect on the export to third countries, but the importance of 

export subsidies have decreased as the intervention price is now lower than some years ago. 

The oat producers are today those who are in greatest need of export subsidies as most of the 

export goes to the USA and the high transport costs mean that the Swedish producers face 

fierce competition from North American producers. 

 

Cereals are included in a lot of products, therefor this thesis is also analysing if export 

subsidies have any effect on the export of products that include cereals. The results show that 

the effect is very small on some of the products and larger in others, but over all the effects 

are limited. 
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Förkortningar 

 
AMS Aggregate Measure of Support 

En indikator som mäter hur stor procentandel av den totala intäkten som består av stöd. Ju 

mer stöd per intäkt desto mer tenderar bidraget att snedvrida marknaden.  

 

CAP Common Agricultural Policy 

Denn gemensamma jordbrukspolitiken bildades i början av 60-talet som en följd av ett behov 

av att öka konkurrenskraften av jordbruksprodukter inom unionen.  

 

EU Europeiska unionen 

Inrättades 1993 enligt Maastrichtfördraget. En fördjupning av den europeiska gemenskapen 

(EG), EU upprättades för att skapa en bättre sammanslutning mellan de europeiska länderna. 

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik eftersträvades, samt en gemensam valuta och 

centralbank. 

  

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

Avtalet bildades 1947 i Genève. Syftet var då att avskaffa eller minska tullar och andra hinder 

för världshandeln. Omorganiserades 1995 till WTO 

 

ROW Rest of the World 

 

URAA Uruguay Round Agriculture Agreement 

En kategorisering av i hur stor grad olika bidrag snedvrider marknaden infördes 1994, vilket 

ledde till att unioner runt om i världen där ibland EU med CAP var tvungna att se över det 

inhemska bidragssystemet för att minska snedvridningar på världsmarknaden.  

  

WTO World Trade Organisation 

En omorganisering av GATT 1995 bildade världshandelsorganisationen som idag verkar för 

att minska handelsbarriärer i världen och för att öka globaliseringen. 
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1 Inledning 

1.1 Problematisering och syfte 

Svensk spannmål är en viktig råvara och används vid produktionen av en mängd olika 

livsmedel runt om i landet. CAP (Common Agricultural Policy), EU: s jordbrukspolitik, 

reglerar den inhemska marknaden med produktionsstyrande instrument för att garantera hög 

kvalitet och hög konkurrens inom unionen. Med tullar som delvis stänger den hårda 

konkurrensen från tredje land ute, och interventionspriser som håller priserna på en stabil nivå 

skyddas de inhemska jordbrukarna från omvärlden och garanteras en stabil inkomst. 

Produktionen har på grund av EU: s jordbrukspolitik skenat iväg och producenterna strävar 

efter maximerade bidrag istället för att reglera produktionen efter marknadens efterfrågan, 

därmed överskrider utbudet efterfrågan inom unionen.  

 

Sådden av spannmål är beroende av priset som jordbrukarna får för sin skörd. Vid extra EU-

handel gäller världsmarknadspriset vilket ofta är lägre än det inhemska priset. För att öka den 

externa exporten och därmed minska produktionsöverskottet och bibehålla höga priser inom 

EU, ges ett exportbidrag ut för jordbruksprodukter som exporteras utanför unionen. Detta 

bidrag täcker förlusten en producent gör av att exportera till ett lägre världsmarknadspris. 

 

Exportsubventioner utgår till all extern export av spannmål (enligt regler som framförs i 

kapitel 3) oavsett om produkten är förädlad eller kvar i sin ursprungsform. Det är alltså inte 

bara jordbrukare som är beroende av exportbidrag utan även producenter av exempelvis 

livsmedel som innehåller spannmål. Exportsubventioner snedvrider marknaden genom att de 

leder till ökad export och därmed ökar utbudet på världsmarknaden.  

 

Länder inom WTO har uttryckt in sitt ogillande om exportsubventioner och diskussioner har 

gjorts om att helt slopa eller fasa ut den sortens regleringar. En slopning av 

exportsubventioner kommer eventuellt att påverka extra-EU-export av spannmål. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter exportsubventioner har på svensk 

extern export av spannmål och på export av förädlad spannmål i livsmedelsprodukter. 

Uppsatsen kommer att beskriva hur exportsubventioner fungerar och förklara vilken effekt 

dessa ger på omvärlden och även på den inhemska marknaden. Effekten som 
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exportsubventioner har på den externa spannmålsexporten kommer att undersökas genom 

analys av export och produktion över tiden, både före och efter det att Sverige gick med i EU. 

Betydelsen av exportsubventioner på olika produktgrupper kommer också att undersökas. 

Slutligen kommer en undersökning av hur påverkan skulle bli för svensk handel om 

exportsubventionerna togs bort att göras 

 

1.2 Avgränsningar 

År 2005 trädde den nya reformeringen av EU: s jordbrukspolitik i kraft. Produktionsstödet har 

därmed dragits in och ett gårdsstöd utges istället baserat på jordbrukets areal. Denna 

reformering har inte verkat ett år ännu och effekter på jordbruksproduktionen och på handel är 

därför svåra att fastställa. Denna uppsats avgränsas fram till CAP-reformen som trädde ikraft 

2005. Intresse finns att undersöka marknaden av export lett av den senaste reformen av CAP, 

dock stannar denna uppsats vid effekter av de tidigare reformeringarna av EU: s 

jordbrukspolitik. 

 

1.3 Disposition 

Denna inledning följs av kapitel två där CAP: s funktion och dess olika verktyg presenteras. I 

kapitlet förklaras även uppkomsten av exportsubventioner, vilken effekt dessa har på både den 

inhemska marknaden och på världsmarknaden, och hur relationen mellan de båda förändras 

på grund av exportsubventioner. I kapitel tre förklaras den svenska situationen både före och 

efter ett EU-medlemskap, och hur handelsutvecklingen ser ut på de olika spannmålssorterna 

före och efter tillgång till exportsubventioner. I kapitel fyra kommer spannmålshandeln 

analyseras på en mindre aggregerad nivå med fokus på export av förädlad spannmål. I det 

sista kapitlet sammanfattas de tidigare kapitlen. Kapitlet innehåller även en diskussion av 

resultaten som framkommit i kapitel tre och fyra. 
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2 EU: s jordbrukspolitik 

Detta kapitel kommer att redogöra för EU: s jordbrukspolitik och förklara fördelar och 

nackdelar med de regleringar som styr den europeiska jordbrukssektorn. 

 

2.1 En gemensam jordbrukspolitik inom unionen 

EU: s jordbrukspolitik, CAP (Common Agricultural Policy), grundades i början av 1960-talet. 

De dåvarande sex medlemsländerna som lade grunden till den idag integrerade 

jordbrukspolitiken fann det nödvändigt att samarbeta för att kunna bibehålla en 

konkurrenskraftig jordbrukssektor. 1958 var 23 % av ländernas arbetskraft sysselsatt inom 

jordbrukssektorn. Genom en gemensam jordbrukspolitik skulle den inhemska marknaden 

stabiliseras och garantera rimliga inkomster för producenterna och därmed trygga tillförseln 

av föda och försäkra konsumenterna varor till skäliga priser.1  Med en gemensam politik 

gjordes en strävan efter att öka produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska 

framsteg och genom att utveckla ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorer, främst 

arbetskraft. CAP utformades för att skapa ett självförsörjande Europa. 

 

2.2 CAP: s funktioner 

För att uppnå de mål som EU har satt upp för en väl fungerande jordbrukspolitik används 

framförallt två verksamma instrument, marknadsstöd och utvecklingsstöd. De två 

instrumenten ger olika effekter på marknaden. 

 

2.2.1 Marknadsstöd � interventionspriser, tullar och exportbidrag 

Med hjälp av ett marknadsstöd främjas de inhemska jordbrukarna. Stödet utgörs dels av 

interventionspriser, dels av tullar och dels av exportsubventioner. Ett interventionspris är ett 

lägsta garanterat pris på jordbruksvaror som producenten kan få vid försäljning av sina 

produkter. Priset hålls på en nivå som inte får understiga ett specifikt värde. Om priset sjunker 

                                                
1 Pelkmans, J. Essex 2001, s. 203 
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exempelvis på grund av överproduktion, ingriper EU och stödköper en del av varorna så att 

priset stiger och stabiliseras på en högre nivå igen.2 Inhemska varor ligger ofta på grund av 

reglering av det inhemska priset i en högre prisklass än samma varor på världsmarknaden. För 

att förhindra att de höga inhemska priserna konkurreras ut av produkter till lägre priser från 

tredje land finns tullar längs de yttre gränserna av EU för att förhindra att varor importeras till 

ett lägre pris än interventionspriset. Eftersom EU är stort påverkar den minskade importen 

(som tullarna medför) världsmarknadspriset som sjunker och ger lägre priser för producenter 

utanför tullområdet. Tullarna ligger på en nivå som i princip är lika med skillnaden mellan det 

inhemska priset och världsmarknadspriset. Exportsubventioner är bidrag som producenten 

kan ansöka om vid export utanför unionen. Exportsubventioner beskrivs mer ingående senare 

i uppsatsen. 

 

2.2.2 Utvecklingsstöd 

En del regioner inom EU har sämre lokalisering är andra. Exempelvis har en del regioner i 

norra Sverige sämre logistikmöjligheter än de södra regionerna som har en bättre anslutning 

till grannländer inom EU. De norra regionerna har det svårare att utvecklas i samma takt som 

grannregionerna, som ligger mer geografiskt centrerat och är mer attraktivt belägna. För att 

inte regioner som är belägna geografiskt ofördelaktigt i förhållande till handel och transport 

ska mista sin produktion och utveckling, ges där ett utvecklingsstöd. Landsbygdsutvecklingen 

är viktig för att bibehålla en fungerande landsbygd, annars finns risken att befolkningen 

centraliseras och delar av landsbygden dör ut. 

 

CAP har lyckats uppnå de mål som sattes upp för en gemensam jordbrukspolitik, dock 

åtföljdes CAP: s framgångar av oönskade bieffekter och problem. 

 

2.2.3 Effekter av CAP 

Under slutet av 1970-talet gick EU över från att ha varit ett underskottsområde till att vara ett 

överskottsområde, vilket betyder att unionen producerade mer än de inhemska konsumenterna 
                                                
2 I praktiken fungerar inte utdelning av bidrag med automatik utan processen är mer komplex. Produktionen 

måste genomgå kvalitetskontroll och uppnå en viss kvalitet för att godkännas av EU och därmed vara berättigad 

bidrag. 
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efterfrågade. I kombination med detta och ett ökat antal medlemsländer, började kostnaden 

för bidragen bli betydande för EU.3 Producenterna producerade maximalt för att få en så stor 

inkomst som möjligt. Det inhemska utbudet kom alltså inte att svara mot den inhemska 

efterfrågan.  

 

En överproduktion stör den europeiska marknaden genom att utbudet ökar medan efterfrågan 

inom unionen ligger kvar på en relativt konstant nivå. Konkurrensen hårdnar och det gör även 

priset på den inhemska produktionen. För att förhindra fallande priser började EU köpa på sig 

och lagra den del av produktionen som översteg konsumenternas efterfrågan i stora lager runt 

om i Europa. Samtidigt fanns ett behov av ökad extern export för att minska överskottet och 

för att inte lagren skulle öka mot ändlös storlek. I och med att en del av överskottet 

exporterades till tredje land som betalade ett lägre pris för produkterna än de inhemska 

konsumenterna, på grund av ovan nämnda politik, betalade EU ut exportbidrag till de 

inhemska exportörerna som täckte skillnaden mellan världsmarknadspriset och det inhemska 

priset exportsubventioner.  

 

Trots att exportsubventioner är kostsamma för konsumenter och skattebetalare genom höga 

priser och höga bidragskostnader har EU kvarstått vid att föra den sortens politik. CAP har 

under senare år kritiserats av länder utanför unionen som också har hög andel export av 

livsmedelsprodukter. De utomstående länderna menar att EU: s exportsubventioner pressar 

ned priserna för deras export. Under Uruguayrundan krävde, bland andra länder, USA att 

utbetalningar av exportsubventioner till producenter inom EU skulle vara helt avslutade år 

2000. Detta motstreds men slutligen accepterade EU att exportsubventioner skulle minska 

med en tredjedel under en period av sex år.4 

 

Uruguay-rundan pågick mellan 1986 och 1994. Jämfört med tidigare rundor hade U-länderna 

en starkare roll vid bestämmelser angående jordbrukspolitiken och CAP på grund av att det nu 

fanns ett större antal U-länder som hade skrivit på GATT-avtalet. I och med Uruguayrundan 

sätts idag större press på EU: s inhemska bidragssystem än vad som gjordes förr. 

Bidragsstöden delas upp och kategoriseras efter grad av negativ effekt på marknaden och 

                                                
3 LRF, Svenska Kyrkan och SNF, 2004, s 13 
4 Krugman, P. R. och Obstfeld, M. 2000, s 199 
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placeras i tre olika boxar (gul, blå och grön), vilka är rankade efter förväntade 

snedvridningseffekter på produktion och handel ur ett världsmarknadsperspektiv. I den gula 

boxen hamnar stöd som direkt påverkar produktionsbeslut, alltså de stöd som direkt 

snedvrider marknaden. I den blå boxen hamnar stöd som till viss del påverkar handel och 

produktion och därför till viss del snedvrider marknaden men som ändå är godtagbara på 

grund av att de innehåller produktionsreducerande åtgärder. Den tredje och sista gröna boxen, 

innehåller stöd som påverkar produktion och handel minimalt eller inte alls, exempelvis olika 

subventionerade miljö- eller forskningsprogram. AMS (Aggregate Measure of Support) är ett 

verktyg som har arbetats fram för att mäta i vilken grad olika bidragsstöd tenderar att 

snedvrida marknaden. En indikator mäter hur stor procentandel av den totala intäkten som 

består av stöd. Ju mer stöd per intäkt desto mer tenderar bidraget att snedvrida marknaden. De 

stöd som enligt indikatorn ger så stor bieffekt att de kategoriseras i den gula boxen ska enligt 

WTO reduceras till en godtagbar nivå.5 

 

Brytpunkten för CAP kom 1992 då reformeringsprocessen startade mot en mer avreglerad 

jordbrukspolitik. Dess huvudsyfte 1992 var att motverka låga inkomster och minska 

överproduktionen samt att hämma de stigande kostnaderna för jordbrukspolitiken. Reformen 

genomfördes under tre år med start 1993. 1997 lades agenda 2000 fram som var ett förslag om 

en ny reformering av CAP. Denna reform skulle riktas främst mot att sänka 

interventionspriserna och därmed minska gapet mellan EU: s pris och världsmarknadspriset 

för bl. a. spannmål för att minska risken för en labil marknad, reformen trädde i kraft 2000. 

Stödpriset för spannmål sänktes med 15 %, jordbrukarna kompenserades i form av arealstöd 

för ca hälften av stödprissänkningen. Denna åtgärd kan ses som ett första steg mot mer 

frikopplade stöd.6 

 

                                                
5 Kelch, D. och Normile, M.A. USDA 2004, s 3-4 
6 Jordbruksverket, Jönköping 2005, s 5-6 
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2.2.4 Exportsubventioner � teoretiska aspekter 

Behovet av exportsubventioner uppkommer när en olönsam produktion stimuleras, då den 

inhemska prisnivån är högre än världsmarknadspriset i kombination med ett 

produktionsöverskott. Produktionsöverskott kan bildas då produktionskvoter är för höga eller 

då den tekniska innovationen främjar en produktion som är större än den mötande 

konsumtionen.  

 

Exportsubventioner är ett bidrag till en individ eller ett företag som exporterar en vara utanför 

unionen. Producenten får mellanskillnaden av det inhemska priset och världsmarknadspriset i 

bidrag vilket betyder att producenten får lika mycket för de varor som exporteras som de 

varor som säljs inom unionen trots att världsmarknadspriset ligger under det inhemska priset. 

I och med att producenten får ett och samma höga EU-pris för all produktion kommer 

producenten att maximera produktionen för att maximera sin inkomst. Effekten av detta visas 

i figur 2.1.  Priset i det exporterande landet (land 1) stiger från PW (världsmarknadspris) till 

PEU eftersom producenterna får ut ett pris som är högre än världsmarknadspriset för sin 

produktion. Priset i det importerande landet (land 2) sjunker från PW till PW* eftersom utbudet 

ökar. Prisökningen i land 1 är inte lika stor som exportsubventionen eftersom handeln även 

påverkar land 2. Producenterna i land 1 vinner medan konsumenterna förlorar på denna typ av 

politik. Producenten får ett högt pris för sina produkter som ligger över världsmarknadspriset, 

de inhemska konsumenterna betalar ett högre pris för en vara än vad de skulle ha gjort om 

världsmarknadspris skulle råda. Staten förlorar på att ge exportbidrag och indirekt drabbas 

skattebetalarna inom unionen av denna statsutgift. Konsumentförlusten utgörs av arean a + b, 

producentens vinst utgörs av area a + b + c och statens bidrag utgörs av arean b + c + d + e + f 

+ g. Välfärdsförlusten ges av summan av areorna ovan och blir alltså b + d + e + f + g. 7 Den 

subventionerade exporten tenderar att pressa ned världsmarknadspriset eftersom utbudet på 

marknaden ökar. Detta leder till att den subventionerade delen av exportpriset ökar. 

Kostnaden för stat och skattebetalare blir alltså högre ju större mängd av den inhemska 

produktionen som exporteras. Storleken på bidraget är beroende av skillnaden mellan 

världsmarknadspriset och det inhemska priset på en vara. 

 

                                                
7 Krugman, P. R. och Obstfeld, M. 2000, s. 197-199 
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2.3 Den svenska situationen före ett medlemskap i EU 

Den svenska jordbrukspolitiken var till en början uppbyggd på ungefär samma sätt som den 

europeiska. Den svenska staten köpte upp överskottet för att bibehålla nivån på priset inom 

landet. Så länge staten stödköpte fanns inget hinder för jordbrukarna att maximera sin 

produktion, vilket ledde till att överskottet inte minskade utan snarare tvärtom, ökade. 

Produktionsöverskottet var ett ekonomiskt problem, och Sverige började se över 

jordbrukssektorns regleringar redan under slutet av 1980-talet, före de europeiska reformerna. 

Produktionen minskade genom att jordbrukarnas bidrag till produktionen minskade, och att de 

nu fick bidrag för att ställa av mark i träda. Arealen odlad mark minskade därför markant 

under perioden. 

 

Figur 2.1 Effekter av exportsubventioner 
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Källa: Krugman och Obstfeld 2000, s 198 
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Då Sverige gick med i EU 1995 ändrades produktionsmönstret ännu en gång. Den svenska 

jordbrukspolitiken ersattes med den europeiska, som ännu inte hade avreglerats i den grad 

som den svenska, den svenska produktionen ökade därför något i och med medlemskapet i 

EU.8 

 

                                                
8Jordbruksverket, Jönköping 2000, s 24 
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3 Svensk spannmål � produktion och export 

Före det att Sverige gick med i EU 1995 fick landet inte ta del av EU: s bidragssystem.  I och 

med medlemskapet fick svenska producenter tillgång till EU: s bidrag och ökade därmed sin 

odling vilket resulterade i en ökad extern export. I detta kapitel kommer effekten av 

exportsubventioner på spannmålsexport och produktion att undersökas. En analys över vilken 

roll exportsubventioner har på spannmålets exportutveckling över tiden kommer att göras. 

 

3.1 Metod 

Vid export av spannmål är exportören främst beroende av priset. Inhemsk export till länder 

inom unionen ger ett pris som ligger på en nivå som inte understiger en gräns satt av EU. 

Regleringar håller denna prisgräns stabil. Export utanför unionen är viktig för många 

producenter som har handelsavtal med tredje land. Vilken roll exportsubventioner har och har 

haft genom åren för dessa externa exporter är av intresse för en fortsatt diskussion om 

bidragens vara eller inte vara. I detta avsnitt kommer en metodförklaring att presenteras om 

vad statistiken inkluderar och vad resultaten visar. 

 

Den första undersökningen kommer att riktas mot fördelningen av exportsubventioner över 

tiden på extern export av spannmål. Vidare kommer även att undersökas om det externa 

exportmönstret ändrades från 1995 och framåt då Sverige gick med i EU.  Analysen fortsätter 

på en mindre aggregerad nivå där behovet av exportsubventioner på exporten av de olika 

spannmålssorterna analyseras var för sig. Även här undersöks huruvida exporten till tredje 

land har ökat eller inte. Analyserna bygger på statistik över exportsubventioner och export till 

tredje land. Statistiken är omarbetad i diagram och visas i figurer i kapitlet (för en mer 

detaljerad version av statistiken se appendix). All statistik är hämtad från Jordbruksverket, 

SCB och FAO. 
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3.2 Sveriges jordbrukspolitik före ett EU-medlemskap 

3.2.1 Svensk spannmålspolitik 

Före det att Sverige gick med i EU reglerades den svenska marknaden av den svenska 

jordbrukspolitiken. Den svenska jordbrukspolitiken fungerade i likhet med den europeiska 

CAP. Dock fann Sverige tidigare än EU att budgeten för jordbruket steg alltför mycket i 

alltför snabb takt. Produktionsöverskottet blev ett problem. Genom att minska regleringarna 

på den inhemska marknaden skulle produktionen minska och utbudet börja svara bättre på 

konsumenternas efterfrågan. Den reformering som Sverige gick igenom med start under slutet 

av 1980-talet, kan liknas mycket vid den reformering som gjordes av EU: s jordbrukspolitik 

med start 1992. Arealerna i landet minskade drastiskt eftersom jordbrukarna inte längre 

tjänade på att producera större mängder än vad som efterfrågades. Jordbrukarna fick istället 

omställningsbidrag för att ställa av mark i träda. Detta ledde till att produktionen i landet 

minskade. 9 

 

1995 blev Sverige medlem i EU och gick in i CAP: s regleringssystem från ett relativt 

avreglerat svenskt system. EU: s jordbrukspolitik ledde till att Sverige snart befann sig i 

ungefär samma produktionsmönster som före avregleringarna av den svenska 

jordbrukspolitiken.  Den svenska produktionen hämmas igen med Agenda 2000, reformen 

riktades åt att sänka stödpriset för en rad varor bl. a. spannmål.10 

 

3.2.2 Svensk konkurrenskraft 

Spannmål är och har varit en viktig sektor för svenskt jordbruk. På grund av ett, relativt andra 

länder i Europa, kallt klimat växer svenska grödor långsamt. Ju längre tid det tar för en gröda 

att mogna desto bättre kvalitet hinner grödan utveckla. Svensk spannmål är därför 

konkurrenskraftig i ganska hög grad både inom EU och i resten av världen. Den svenska 

spannmålspolitiken som rådde före det att Sverige gick med i den europiska unionen, var 

präglad av den övriga jordbrukspolitiken i landet. Bidragen på spannmålsproduktion 

                                                
9 Jordbruksverket, Jönköping 2000, s 12 
10 Jordbruksverket, Jönköping 2005, s 6 



 18

minskade samtidigt som bidrag för att ställa av mark i träda ökade. Detta betydde att 

producenterna vann på att ställa av delar av marken och därmed minska produktionen för att 

få ta del av bidragen som trädan gav. 

 

Det svenska jordbruket har en fördel av väderförhållandena som nämnts ovan. Redan innan 

ett EU-medlemskap fanns etablerade handelspartners framför allt i USA. Amerikanska 

kapplöpningshästar är storkonsumenter av den högkvalitativa svenska havren. 

 

3.3 Sveriges situation efter inträdet i EU 

3.3.1 Ökade bidrag 

1995 gick Sverige med i EU och kunde därmed ta del av det bidragssystem som ett 

medlemskap medgav. Regleringssystemet inom EU såg annorlunda ut än det som tidigare 

hade gällt för Sverige. Eftersom det svenska systemet var relativt avreglerat hade 

produktionen i Sverige minskat i större grad än i länder inom unionen. Bidragssystemet som 

Sverige nu stod inför ledde produktionen ett steg tillbaka mot en ökad produktion. 

Jordbrukarna inom EU vann fortfarande på att producera över den inhemska efterfrågan 

eftersom marknaden ännu inte hade avreglerats. Då Sverige gick med i unionen 1995 hade till 

viss del avregleringen av den europeiska marknaden börjat så den svenska 

produktionsökningen som kunde ses 1995 började minska igen efter några år allteftersom EU: 

s reformeringar av CAP trädde i kraft. 

 

3.3.2 Tillgång till exportsubventioner för svenska producenter 

Före ett medlemskap hade den svenska jordbruksmarknaden avreglerats i ganska hög grad. 

Bidragen hade omstrukturerats och minskat, så även den svenska motsvarigheten till EU: s 

exportbidrag. Som medlem i EU öppnades åter möjligheten att kunna exportera till länder 

med låga priser och bli kompenserade för mellanskillnaden till EU-priset som låg högt relativt 

tredje lands priser. Denna möjlighet kan ha bidragit till en eventuell ökning av den svenska 

handeln i och med ett EU-medlemskap. Produktionen ökar med ökad efterfrågan för att 

tillgodose marknaden. Exportsubventioner ges ut på grund av regionalpolitiska åtgärder. Om 

det inte lönar sig att exportera produkten till länder utanför Europa och den inhemska 

marknaden är mättad kommer producenten vara tvungen att slå sig in på en annan marknad 
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inom en annan industri för att livnära sig. Exportsubventioner gynnar den inhemska 

jordbruksmarknaden och är ett av många verktyg som hjälper producenten att hålla upp 

produktionen och därmed slippa slå sig in i en annan industri. Ett EU-medlemskap för Sverige 

har alltså gjort det möjligt för de svenska producenterna att åter exportera till länder utanför 

unionen även under tider då världsmarknadspriserna inte är attraktiva för den inhemska 

producenten, och få kompensation för värdeförlusten med att exportera externt i stället för en 

inhemsk export. 

 

3.4 Exporten och bidragen 

3.4.1 Två olika sorters bidrag 

EU tillämpar två olika system för att lämna exportbidrag. 

Fasta och anbudsberoende bidrag. 

 

Fasta exportbidrag fastställs en gång per vecka för hel spannmål samt mjölslag av vissa sorter. 

För resterande produkter bestäms priset istället en gång per månad. Det är möjlighet att 

differentiera bidraget efter olika destinationer runt om i världen. 

 

Anbudsberoende bidrag lämnas ut för hel spannmål och för spannmålsslag som normalt 

exporteras i stora volymer. Systemet fungerar så att kommissionen beslutar om en högsta 

bidragsnivå. Exportörerna får sedan lämna in ett bud på exportbidrag till kommissionen. Alla 

de bud från exportörer som är lika med eller lägre än den bestämda högsta gränsen accepteras 

och ges ut. 11 

 

3.4.2 Spannmålets produktionsmönster 

Spannmålsproduktionens omfattning i världen ökar och minskar i en cykel. Höga priser leder 

till att intresset för spannmålsodling ökar vilket i sin tur leder till att konkurrensen ökar på 

marknaden och världsmarknadspriset pressas ned. Spannmålsodlingen minskar då priset är 

lågt, konkurrensen avtar och priset stiger åter. Cykelns mönster störs av dåliga eller ovanligt 

                                                
11 Jordbruksverket, Jönköping 2005, s 43 
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bra väderförhållanden då missväxt och skördebortfall drabbar betydande regioner runt om i 

världen eller då skörden blir ovanligt lyckad.12 Om till exempelvis EU har ett bra skördeår 

och producerar ett stort utbud kommer priset på den inhemska varan pressas ned en aning. 

Om det i stora delar av världen samma år råder torka eller andra omständigheter som minskar 

årsproduktionen kommer utbudet att minska på världsmarknaden vilket betyder att 

världsmarknadspriset pressas upp. Det inhemska EU-priset och världsmarknadspriset ligger 

just det året nära varandra och det är liten skillnad mellan de båda priserna. Exportbidraget det 

året blir alltså lågt. Året därpå kan helt andra omständigheter råda, bidraget kan därför variera 

mycket från år till år. 

 

I statistiken som presenteras i diagrammen i denna uppsats visas inga uppgifter för 

exportsubventioner för år 1996. Det beror på att detta år var världsmarknadspriserna höga och 

vissa perioder översteg de till och med den inhemska prisnivån inom unionen. För att hindra 

att majoriteten av den europeiska produktionen skulle exporteras utanför EU tillämpades år 

1996 exportavgifter för de inhemska producenterna om de exporterade utanför unionen.13 

 

3.4.3 Extern spannmålsexport  

Tiden före det att Sverige gick med i EU minskade produktionen för spannmål på grund av de 

reformeringsprogram som fördes inom landet. Som en effekt av att produktionen minskade, 

minskade också exporten av spannmål från Sverige. I figur 3.1 beskrivs bl.a. hur 

spannmålsexporten ROW (Rest Of the World), dvs. utanför EU-området har förändrats över 

tiden, både före och efter EU-medlemskapet. Figur 3.1 visar hur exporten har påverkats av 

Sveriges reformeringsprogram samt effekten av ett medlemskap i EU.  

 

I figuren visas även förhållandet mellan export och exportsubventioner efter 1995. Före det att 

Sverige gick med i EU var marknaden för de svenska producenterna avreglerad i relation till 

EU-marknaden. Subventionssystemet vid export var knappast längre i bruk vilket betyder att 

knappt några subventioner för export gavs ut. 1995 öppnades åter dörren för svenska 

spannmålsproducenter för att få exportbidrag vid export av varor utanför unionen. Detta gav 

                                                
12 Jordbruksverket, Jönköping 2005, s 57 
13 Jordbruksverket, Jönköping 2001, s  37 
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de svenska producenterna en stabil avkastning från extern export över tiden, även under 

perioder då världsmarknadspriset inte är fördelaktigt för de europeiska producenterna. 

 

 

Figur 3.1 Svensk spannmålsexport samt värde på exportsubventioner, 1990 - 2003. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Tkr

Export ROW Exportsubventioner
 

Källa: Jordbruksverket och SCB 

 

 

Den totala exporten av spannmål från Sverige till länder utanför EU ökade markant efter ett 

medlemskap i unionen. Exportsubventioner utgör inte en del i värdet av exporten utan är en 

bidragsdel som läggs som ett stabiliserande täcke ovanpå det aktuella kilopriset av spannmål 

för att minska effekten av de prisfluktuationer som kan uppstå mellan det inhemska priset och 

världsmarknadspriset. Figur 3.1 visar exportvärdet för sig och det kompletterande 

exportbidraget för sig. Ökningen av spannmålsexport (ROW) som visas efter det att Sverige 

gick med i EU kan till stor del bero på att producenterna nu tar del av exportbidraget och på så 

vis gynnas av en högre total intäkt än före medlemskapet.  

 

Exportbidraget var väldigt högt i förhållande till exportvärdet år 1999. Det har sedan dess 

sjunkit. Till stor del beror minskningen på ändrade valutakursförhållanden. En mer ingående 

beskrivning om hur fluktuationer av olika valutor, främst dollar och euro, påverkar den 

externa exporten finns att läsa i 3.4.4 och 3.4.5. Även ändrade nivåer på interventionspriset 

har stor inverkan på behovet av exportbidrag. I kapitel 2 nämns att interventionspriset på 

spannmål minskade i och med reformeringen av CAP i agenda 2000. Det inhemska priset för 

spannmål ligger på en lägre nivå än tidigare och skillnaden mellan världsmarknadspriset och 
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det inhemska priset har minskat. Detta minskar EU-producenternas behov av 

exportsubventioner (se figur 2.1 i kapitel 2) vilket är en faktor till att exportbidragen har 

minskat och att de kommer att bestå på en lägre nivå än tidigare. 

3.4.4 Konkurrensen om exporten 

EU: s exportkostnader för spannmål är starkt beroende av produktionen och handeln i resten 

av världen. Följden av dåliga skördar i ett handelsland, land B, är ett minskat utbud vilket i sin 

tur leder till en prishöjning av land B: s priser. Export från EU till land B är gynnsamt för EU 

då priset i land B är högt eftersom skillnaden mellan EU-priset och priset i land B då är lägre. 

Detta ger lägre kostnader för EU eftersom EU: s exportbidrag sjunker. 

 

EU exporterar spannmål främst till Nordafrika och Mellanöstern. EU: s marknad mot 

Mellanöstern har tidigare varit utan någon större konkurrens. Konkurrensen har dock hårdnat, 

under flera år i rad har Ryssland och Ukraina haft lyckade skördar vilket leder till att priserna 

i dessa länder sjunker. Dessa två länder har dessutom ersatt stora delar av produktionen av 

solrosolja med spannmål vilket ytterligare ökar spannmålsproduktionen i dessa länder 14 . 

Länderna är nu stora konkurrenter till EU om framförallt marknaden i Mellanöstern. Eftersom 

de båda är lågkostnadsländer i relation till EU, vilket betyder att både Ryssland och Ukraina 

kan exportera varor till ett lägre pris än EU, är det svårt för ett högkostnadområde som 

unionen är att konkurrera med priserna. 

 

Argentina är också en stor producent av spannmål (Argentina har också som Ryssland och 

Ukraina ersatt solrosoljeproduktionen med spannmål)15, och är även det ett lågkostnadsland. 

Landets marknad täcker främst Brasilien men då och då överträffar landets skördar 

förväntningarna. Argentina har svårt att lagra skördar på grund av brist på lagringssilos. Ett år 

av god skörd i Argentina leder till att Brasiliens efterfrågan inte kan svara mot utbudet. Det 

goda skördeåret leder till att Argentina exporterar spannmål till andra länder, som i vissa fall 

är länder som EU vanligtvis handlar med. Detta i sin tur leder till att EU får svårt att 

konkurrera på marknaden. Världsmarknadspriset faller och exportsubventionerna i unionen 

ökar. 

                                                
14 Jordbruksverket, Jönköping 2004, s 74 
15 Ibid 
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3.4.5 Världsmarknadspriset 

Relationen mellan EU-priset och världsmarknadspriset på spannmål har en avgörande roll för 

hur mycket exportsubventioner som behöver betalas ut av EU. En annan viktig faktor är 

dollarkursens utveckling i förhållande till euron. Under 2002 drabbades Kanada, USA och 

Australien av missväxt och ett stort skördebortfall. Ryssland, EU och Ukraina fick under 

samma period lyckade skördar. De nordamerikanska priserna pressades upp på grund av ett 

minskat inhemskt utbud, vilket var positivt ur en europeisk synvinkel eftersom världshandeln 

står i amerikanska dollar.16 Ju svagare euron är i jämförelse mot dollarn desto bättre situation 

för EU. Om euron är svagare än dollarn (kvoten är mindre än 1) är kostnaderna för 

exportbidragen låga. Om euron är starkare än dollarn (kvoten är större än 1) ökar EU: s 

kostnader för exportbidragen. 

 

                                                
16 Jordbruksverket, Jönköping 2005, s 57-60 
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3.5 Exportsubventioner och export per subsektor 

I Sverige produceras fem olika sädesslag, vete, korn, råg, havre och rågvete17, som används i 

sin grundform som foder eller utsäde eller för att förädlas till olika mjölsorter eller som råvara 

i olika former av livsmedel eller drycker. Vete, havre och korn är de tre stora spannmålen 

medan råg produceras i mindre grad. Detta visas i figur 3.2. I figur 3.3 visas 

hektaravkastningen för respektive gröda. Genom att kombinera figur 3.2 och 3.3 visas om 

produktionen av en gröda ökar eller minskar på grund av ett bra eller dåligt skördeår eller om 

det är regleringar av marknaden som påverkar produktionen. 

 

 

Figur 3.2 Produktion av vete, korn, havre och råg, 1990 � 2004, i normaliserad form med 

basår 1990.  
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Källa: FAO 

 

 

                                                
17 Rågvete har inte tagits med i analysen i denna uppsats då hybriden relativt de andra grödorna är ny och 

produktionen av rågvete i Sverige inte började förrän 1990. Grödan har ökat i popularitet sedan introduktionen 

och visar därför ett skevt produktionsmönster relativt de andra grödorna. För en mer ingående beskrivning se 

Karlsson, Svalöv 1997 s. 183-184 
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Figur 3.3 Hektaravkastning av vete, råg, korn och havre, 1990 � 2003, i normaliserad form 

med basår 1990. 
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Källa: SCB � I figuren visas vete i kg per hektar av höstvete. Höstvete är det vete som produceras i störst grad i 
Sverige. Det finns även vårvete, som inte produceras i lika stor mängd som höstvete. Därför har jag valt att 
använda endast höstvete figuren för att den beskriver i den samlade gruppen vete bäst och därför bäst går att 
jämföra med de andra figurerna. 
 

3.5.1 Väderförhållanden och påverkan av handeln på världsmarknaden  

Under 2002 var kostnaderna av exportsubventioner för EU mycket låga. Exportbidrag 

behövde inte betalas ut i särskilt stor mängd då dollarn stod högt på grund av skördebortfall i 

både Kanada och USA. Året efter, 2003, drabbades Europa av svår torka. De inhemska 

skördarna blev små och ett behov av att exportera ut ett överskott fanns inte. Sveriges skördar 

skadades inte i lika stor grad av torkan som resten av EU varför figurerna visar en, relativt 

andra länder inom unionen, stabil produktion även detta år för Sverige. 
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3.5.2 Vete 

Den svenska veteproduktionen har haft väldigt låg konkurrenskraft i Europa, på senare år har 

den dock stärkts och når från år 2001 nästan upp till en nivå som skulle ge Sverige en 

komparativ fördel av veteproduktion.18 

 

Figur 3.4 Förändring av svensk veteexport samt tillgodohavande av exportsubventioner för 

vete över tiden. 
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Källa: Jordbruksverket och SCB 

 

I figur 3.2 visas att den totala produktionen av vete har stigit (till skillnad från de andra 

sädesslagen i figur 3.2 där produktionen har sjunkit) sedan 1995. Det ser ut som om 

producenterna väljer att producera vete i bekostnad av de andra sädesslagen. Figur 3.4 visar 

den externa exporten för vete både före och efter ett medlemskap i EU. Från 1990 till 1995 

visas en kraftig minskning av den externa exporten för vete. Det beror delvis på avregleringen 

av den svenska jordbruksmarknaden. 1995 ökade åter exporten vilket delvis kan förklaras av 

den, relativt den svenska, fortfarande reglerade EU-marknaden. Produktionen steg åter efter 

medlemskapet vilket visas i figur 3.2. Före 1995 syns en minskning av veteproduktionen, 

därav den minskade exporten under samma år. Exportsubventionerna för vete har inte varit 

särskilt kostsamma i Sverige. De ligger på en låg nivå och går även ner till noll år 2000 och 

2002. Det inhemska priset på vete har legat och ligger fortfarande lågt. Detta betyder att 

                                                
18 Hammarlund, C, SLI, Lund 2004 s 37 
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skillnaden mellan världsmarknadspriset och EU-priset inte är stor och ibland obefintlig. Den 

externa exporten ser enligt figur 3.4 inte ut att vara beroende av exportsubventioner i så stor 

grad.  

 

Merparten av svenskt vete exporteras till andra EU-länder men även länder i Nordafrika som 

Algeriet, Marocko och Tunisien är viktiga importörer. De år som Polen har haft underskott av 

vete har Sverige även exporterat dit. Sedan 2004 ingår Polen i EU, och ett eventuellt 

exportbidrag för att exportera till Polen är därför inte längre aktuellt.19 

 

3.5.3 Råg 

Svensk produktion av råg är relativt konkurrenskraftig i Europa, detta ger Sverige 

komparativa fördelar av att exportera råg inom unionen.20 Av de olika sädesslagen är råg det 

sädesslag som har den största förändringen av värdet på exporten från år till år. Det ser ut som 

om fluktuationen var lika stor redan före 1995 och ett EU-medlemskap. Värdet på 

rågexporten är relativt de andra sädesslagen lågt (se appendix tabell 3). Produktionen av råg är 

dock även den låg i Sverige så förklaringen på det låga exportvärdet ligger i den låga 

produktionen. I figur 3.2 visas bl.a. den svenska produktionen av råg. Produktionen är ganska 

stabil genom åren, ingen direkt ökning visas i och med ett EU-medlemskap. Om en jämförelse 

görs mellan produktionsmönstret i figur 3.2 och mönstret hos den externa exporten i figur 3.5 

visas att de rör sig lika, sjunker och stiger under samma tidsperioder. Det betyder att den 

svenska produktionen av råg till största delen stannar inom landet. De år som produktionen är 

hög och ett överskott bildas visas också höga värden på den externa exporten och vise versa. 

Sverige exporterar främst sitt överskott till Finland, vissa år exporteras en del även till USA 

då det har funnits möjlighet att kombinera exporten av råg med havreleveranser till USA21. 

 

De år som exportsubventioner har getts ut visas ett högt värde på exporten. Och de år då 

exportsubventionerna närmar sig noll sjunker värdet på exporten till noll även den. Figur 3.5 

visar att rågexporten är beroende av exportsubventioner. Att den externa exporten skiftar som 

                                                
19 Jordbruksverket, Jönköping 2004, s 69 
20 Hammarlund, C, SLI, Lund 2004, s 37 
21 Jordbruksverket, Jönköping 2004, s 69 
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den gör i figur 3.5 mellan 1990 och 1995 tyder på att rågexporten är mycket känslig för 

prisfluktuationer på världsmarknaden. Det ser ut som om exportsubventionerna är en mycket 

betydande faktor, möjligtvis den enda, som håller igång den svenska exporten av råg till tredje 

land. 

 

Figur 3.5 Förändring av svensk rågexport samt tillgodohavande av exportsubventioner för 

råg över tiden. 
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Källa: Jordbruksverket och SCB 

 

3.5.4 Korn 

Korn är en gröda som har minskat sin konkurrenskraft inom EU genom åren.22 Före 1995 var 

kornexporten låg, i figur 3.6 visas att den externa exporten sjönk från 1991 och framåt till 

1995. Avregleringen av den svenska marknaden gjorde att produktionen av korn sjönk och 

även exporten sjönk då den svenska versionen av exportbidrag minskade. Efter 1995 och ett 

EU-inträde visas en klar ökning av den externa exporten av korn i figur 3.6. Korn kan indelas 

i maltkorn och foderkorn. Exporten av maltkorn går till största delen till länder i tredje land. 

Detta kan bero på den låga konkurrenskraften av svenskt korn inom EU. Östeuropa och 

Sydamerika är de största importörerna. Mycket av exporten till Östeuropa går till mälterier 

och bryggerier som skandinaviska företag investerat i. De närmaste åren kommer en stor del 

av maltkornet att stanna inom landet då stora investeringar på mälterier gjorts även i Sverige. 

                                                
22  Hammarlund, C. SLI, Lund 2004, s 37 
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Exporten av foderkorn går främst till länder i Mellan Östern. Exportbidraget för korn är 

betydlig för de svenska exportörerna. 23  Tiden före 1995 var den externa exporten låg i 

förhållande till stigningen från 1995 och framåt. Det tyder på att kornexporten till tredje land 

är beroende av exportsubventioner.  

 

Bidragen avtar och är lika med noll från 2001 och framåt. Det beror i största sannolikhet på 

det höga dollarpriset 2002 och på torkan i Europa 2003. I figur 3.6 visas att den externa 

exporten är relativt hög trots att exportbidragen är lika med noll, vilket tyder på en hög 

dollarkurs. Vi kan även se en minskning av den externa exporten av korn 2002. Trots att 

dollarpriset i allmänhet var högt under perioden så tyder den minskade externa exporten av 

korn på att just priset på korn inte var tilltalande och att den inhemska efterfrågan på korn var 

stor. Året efter drabbades Europa av torka, Sverige hade dock inget märkbart skördebortfall 

på korn 2003, vilket visas i figur 3.3. Den externa exporten ökade detta år vilket tyder på höga 

världsmarknadspriser.  Den svenska kornproduktionen har varit ganska stabil genom åren 

(figur 3.2), medan den externa exporten har fluktuerat. Den externa exporten minskade från 

1990 till 1995 och ökade från 1995 för att börja avta igen då exportsubventionerna minskade 

2001. Det tyder på att destinationen av den svenska exporten av korn är beroende dels av 

exportsubventioner och dels av utbudet och efterfrågan på den europeiska marknaden. Då den 

inhemska efterfrågan är stor minskar den externa exporten och då den inhemska efterfrågan är 

liten ökar den externa exporten. Figur 3.6 visar dock att behovet av exportsubventioner ser ut 

att minska från 2002. Detta kan tillsammans med väderförhållandena som nämnts bero på 

minskade interventionspriser. 

 

                                                
23 Jordbruksverket, Jönköping 2004, s 69 
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Figur 3.6 Förändring av svensk kornexport samt tillgodohavande av exportsubventioner för 

korn över tiden. 
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Källa: Jordbruksverket och SCB 

 

3.5.5 Havre 

Sverige tillsammans med Finland är de två enda länderna inom EU som har rätt till 

exportbidrag för havre. Detta beslut fattades då Sverige gick med i EU 1995. Ett speciellt 

tillämpat anbudssystem kan ges ut om villkoren är uppfyllda. Villkoren är att havren måste 

vara odlad i Sverige eller i Finland och måste även lastas ut från dessa länder. 24 Sverige och 

Finland är de enda länderna i unionen som har en omfattande produktion av havre. Havren är 

för Sverige ett starkt konkurrensmedel. Redan före ett medlemskap och tillgången till CAP 

och EU: s exportbidrag fanns en etablerad handelsrelation mellan Sverige och andra länder, 

framför allt USA. Den svenska havren är det spannmålsslag som, för Sverige, har bäst 

konkurrenskraft i EU25. Trots detta går nästan uteslutande all export från Sverige till USA. 

Den svenska havren har bättre kvalitet än den nordamerikanska. Dock missgynnas den 

svenska havren av höga transportkostnader vilket betyder att priset måste ligga lågt för att den 

inte ska konkurreras ut av den kanadensiska, som visserligen har sämre kvalitet men som 

gynnas av låga transportkostnader. 26  Höga transportkostnader till USA som är 

                                                
24 Jordbruksverket, Jönköping 2005, s. 43 
25 SLI, Lund 2004 s 37 
26 Jordbruksverket, Jönköping 2004, s. 69 
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huvudimportörer av den svenska havren ökar incitamentet att bevara exportsubventioner för 

havre.  

 

Figur 3.7 Förändring av svensk havreexport samt tillgodohavande av exportsubventioner för 

havre över tiden. 
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Källa: Jordbruksverket och SCB 

 

I figur 3.7 visas exporten för havre. Under år 1995 kan det urskiljas en vändning uppåt mot en 

större extern export av havre per år. Denna ökning ser ut att någorlunda stabiliseras på en 

markant högre nivå än åren före ett medlemskap. Exportsubventionsvärdet för havre är mellan 

perioden från 1997 till 2001 mycket högt och överstiger 1999 till och med värdet för exporten. 

Det inhemska havrepriset är under denna period dubbelt så stort som världsmarknadspriset. 

Vid en blick på den svenska hektaravkastningen (figur 3.3) för havre under den aktuella 

perioden visas att avkastningen under 1996 var ovanligt hög i jämförelse med andra år. 1997-

98 sjunker den, för att långsamt vända uppåt igen. Havrepriset kan tänkas ligga nära 

interventionspriset och vara lågt då produktionen är gynnsam och vara högre under dåliga 

väderförhållanden och skördebortfall då utbudet är lägre. Exportsubventionsvärdet är lågt då 

EU-priset ligger nära världsmarknadspriset. Då avkastningen sjunker, stiger det inhemska 

priset och gapet mellan EU-priset och världsmarknadspriset stiger vilket ger ökade 

exportsubventioner. Som visas i figur 3.7 är exporten vissa tider mycket beroende av att 

producenterna får exportbidrag. Figur 3.2 visar den svenska produktionen av bl. a. havre över 

tiden. Produktionen ligger relativt stabilt med en svag nedgång i slutet av perioden. Då den 

externa exporten har ökat med medlemskapet, samtidigt som produktionen ligger på ungefär 

samma nivå, betyder att handelsmönstret har ändrats mot en än mer extern handel än tidigare. 
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Exportbidragen för havre har därför kommit att bli oerhört betydelsefulla under perioder då 

världsmarknadspriset inte tilltalar den inhemska marknaden. I figur 3.2 visas att produktionen 

avtar en aning från år 2001. Under samma period visas en stigande hektaravkastning för havre, 

vilket betyder att arealen för havre minskar under perioden. Det kan bero på osäkerheten kring 

exportbidrag för havre som diskuterats tidigare i uppsatsen. Detta visar att exportbidragen är 

nödvändiga för en fortsatt hög produktion och export av havre. Det har uppstått svårigheter 

med att övertyga unionen om varför den svenska exporten av just havre skulle kompenseras 

med exportsubventioner då både vete och korn på grund av torkan i övriga EU och lägre 

interventionspriser nu står utan. 

 

3.6 Sammanfattande kommentarer 

Det ser ut som om de olika sädesslagen påverkas mer eller mindre av exportsubventioner. 

Exporten har ökat hos samtliga produkter i och med ett medlemskap i EU. 

 

Produktionen av vete har ökat mer än de andra sorterna, en ökad export av vete kan till viss 

del förklaras i en ökad produktion. Exporten av vete verkar, relativt de andra grödorna, inte 

svara särskilt mycket mot värdet på exportsubventionen. De andra sädesslagen ser ut att vara 

mer beroende av subventionen än vete. Rågproduktionen är främst avsedd för konsumtion 

inom Sverige. Då skördarna överträffar förväntad avkastning sker extern export. Producenter 

som exporterar råg utanför EU verkar vara beroende av exportsubventioner. Exporten av korn 

är till största delen extern, och exportsubventioner är av betydelse för de svenska 

producenterna. Kornexporten förväntas dock minska en del då investeringar i mälterier gjorts 

i landet. Den svenska havren är av väldigt god kvalitet och exporteras i huvudsakligen till 

USA. På grund av höga transportkostnader är svenska producenter av havre beroende av 

exportsubventioner för att inte slås ut av Kanadensiska producenter som har lägre 

transportkostnader till USA än vad de svenska har. 

 

Producenterna som exporterar externt, utanför EU är i behov av exportsubventioner då 

skillnaden mellan världsmarknadspriset och det inhemska EU-priset är stort. Under vissa 

perioder (se 1999) är skillnaden särskilt stor, och producenterna oerhört beroende av 

exportsubventioner. Andra perioder är världsmarknadspriset eller dollarkursen hög mot Euron 

eller kronan (se 2002) på grund av skördebortfall utanför EU, eller är det inhemska utbudet 
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lågt på grund av skördebortfall inom EU, vilket leder till minskad extern export och lägre 

exportsubventioner. EU var inne i en period av ett litet behov av exportsubventioner från 2001 

och framåt. Under denna period har även diskussionerna kring exportsubventioners vara eller 

inte vara blivit mer intensiva. Risken finns att en för stor tyngd läggs vid att EU under denna 

tid inte är i så stort behov av exportsubventioner och beslut utifrån den aktuella situationen 

fattas utan att ta hänsyn till situationen som var till exempel år 1999 då medlemsländerna var i 

ett mycket stort behov av att få bidrag vid den externa exporten. Produktionen har minskat 

mer eller mindre sedan 1999 av korn, råg och havre. Exporten av dessa sädesslag väntas också 

minska. Produktionen av vete däremot har ökat, vilket kommer att ge en ökad export. 

Interventionspriset för spannmål har minskat och ligger nu närmre världsmarknadspriset, 

vilket minskar behovet av exportsubventioner för spannmål med undantag för havre. 



 34

4 Förädlad spannmål 

Det är inte bara ren spannmål som inkluderas i handelsflödet mellan Sverige och andra 

handelsländer. En stor del av svensk produktion av till exempelvis livsmedel innehåller 

förädlad spannmål. I detta kapitel kommer jag att analysera vilken effekt exportsubventioner 

har på exporten av olika typer av förädlad spannmål. 

 

4.1 Spannmålsindustrin 

Producenter av förädlad spannmål får kompensation för att de tvingas använda sig av 

inhemska råvaror till höga priser istället för att köpa billiga råvaror från tredje land. Vid 

extern export ligger priserna på en lägre nivå och producenten får kompensation för 

mellanskillnaden mellan det inhemska spannmålspriset och världsmarknadspriset i 

förhållande till hur mycket input av spannmål den förädlade varan innehåller. Extern export 

av dessa produkter ger alltså också exportsubventioner. 

 

4.1.1 Exportsubventioner på förädlad spannmålsexport 

En undersökning av hur stor andel av de totala exportintäkterna som består av 

exportsubventioner, kan visa vilken roll exportsubventioner har på utveckling av handel och 

produktion. I tabell 4.1 visas alla produktgrupper som innehåller spannmål och som har 

exporterats utanför EU mellan åren 1995 � 2003. Spannmål finns bl.a. i bearbetad form i 

kakor, knäckebröd, pasta, alkohol mm. 

 

I tabell 4.1 framgår det vilken grupp som är mest beroende och som påverkas mest av 

exportsubventioner och även vilken grupp som påverkas minst och därmed är minst beroende 

av exportsubventioner. Värdet på exportsubventionen som erhålles per år delas med värdet på 

den totala exporten för respektive år. Enheten vid beräkningarna är kr. Förhållandet mellan 

värdet på den totala exporten och värdet av de exportsubventioner som utgår för exporten ges 

i procent. Beräkningarna kommer att visa hur många procent den totala intäkten av den 

externa exporten ökar då producenten kan få exportsubventioner. Tabellen visar också hur de 

olika varugrupperna förhåller sig till varandra vad gäller tillgång till subventioner under åren 

från det att Sverige gick med i EU till år 2003. 
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Tabell 4.1 Exportsubventioner som andel procent av total export (ROW) av förädlade varor, 

1995 -2003 

Produkt 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Drycker 1% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0%

Havre valsad 5% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%

Kex o.d. 4% 0% 4% 4% 8% 3% 2% 3% 3%

Krossgryn 12% 0% 6% 17% 53% 30% 26% 0% 0%

Malt 23% 0% 12% 9% 74% 35% 3% 0% 0%

Mjöl 19% 0% 6% 9% 54% 26% 5% 8% 8%

Mjölprodukter 33% 0% 19% 16% 52% 11% 2% 5% 6%

Pasta 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Spannmålsflingor 2% 0% 4% 4% 9% 3% 4% 4% 2%

Vetestärkelse 0% 0% 0% 3% 6% 0% 0% 0% 0%

Källa: Jordbruksverket samt egna beräkningar 

 

Tabell 4.1 visar hur stor procent av den totala exportintäkten som utgörs av exportbidrag. 

Procenttalen har tagits fram genom att beräkna exportbidrag genom den totala exportintäkten 

för respektive produktgrupp. I tabellen är de fyra procenttal som är störst för varje år 

markerade med fetstil. Genom att jämföra de olika produkterna som visas i tabell 4.1, kan 

slutsatsen dras att producenterna av krossgryn, malt, mjöl och mjölprodukter är de som har 

varit mest beroende av exportsubventioner sedan 1995. År 1999 låg andelen bidrag för dessa 

produkter över 50 % av den totala exportintäkten. Eftersom de olika produkterna innehåller 

vete, korn, råg eller havre eller sammansättningar av dessa, påverkas även de förädlade 

produkterna av fluktuationer i världsmarknadspriset eller det inhemska priset och ökade och 

minskade skillnader mellan de båda. På samma sätt som för råvarorna påverkas de förädlade 

varornas priser av väderförhållanden, utbud och efterfrågan både på den inhemska och på 

världsmarknaden. Det visas tydligt i tabell 4.1 att 1999 var ett år då behovet av 

exportsubventioner var väldigt stort. Åren efter minskar exportbidragen i förhållande till 

exportintäkten och närmar sig noll procent för många produkter från 2002 och framåt. 
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4.1.2 Liten andel exportsubventioner = Lågt exportsubventionsvärde? 

En av skillnaderna mellan råvara och förädlad vara är att den externa exporten av råvaran till 

100 % är berättigad exportbidrag medan den förädlade varan innehåller mycket värde i dess 

input som inte är berättigat exportsubventioner för spannmål, exempelvis värde i varumärket 

eller andra råvaror. Detta gör att andelen exportsubventioner kan se liten ut i förhållande till 

den totala intäkten vid export av förädlade varor. 

 

Jag har valt att jämföra storleken på exportsubventioner för de olika produkterna för att se hur 

de förhåller sig till varandra. I tabell 4.2 visas hur stor andel av den totala summan 

exportsubventioner som givits ut för respektive produkt. Procenttalen har här tagits fram 

genom att beräkna exportsubventionsvärdet för respektive produkt genom det totala 

exportsubventionsvärdet som givits ut för spannmål per år. (För en komplett tabell över 

exportsubventioner per produkt i kr, se appendix, tabell 3). 

 

 

Tabell 4.2 Andel exportsubvention av total exportsubvention för spannmål hos förädlade 

varor 1995 -2003. 

Produkt 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Drycker 8% 0% 14% 31% 20% 12% 0% 0% 0%

Havre valsad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kex o.d. 18% 0% 20% 26% 14% 14% 52% 71% 71%

Krossgryn 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Malt 6% 0% 17% 15% 34% 59% 29% 0% 0%

Mjöl 7% 0% 2% 7% 5% 6% 3% 0% 0%

Mjölprodukter 60% 0% 43% 16% 26% 7% 5% 13% 21%

Pasta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Spannmålsflingor 1% 0% 3% 3% 2% 2% 11% 16% 8%

Vetestärkelse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Total 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Källa: Jordbruksverket samt egna beräkningar 

 

En jämförelse av tabell 4.1 och 4.2 visar att det inte är de exportörer av produkter som är mest 

beroende av exportsubventioner som har får störst del av den totala summan av 

exportsubventioner genom åren. Kex och dylikt är den produkt som under de senaste åren har 
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fått störst mängd exportsubventioner. Om man tittar på andelen exportsubvention av värdet på 

exporten visar tabell 4.1 att andelen exportsubventioner för kex och dylikt är relativt låg i 

jämförelse mot andra varor. Detta betyder att producenter av kex och dylikt inte är beroende 

av exportsubventioner i särskilt hög grad. På grund av att det totala värdet för exporten 

innehåller mycket input som har högt värde som inte utgörs av spannmål, försvinner den höga 

nivån på exportsubventioner i den ännu högre nivån på exportvärdet. Detta bör tas i beaktning 

vid beslut om beviljande av exportsubventioner. 
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5 Sammanställning och slutsats 

I detta kapitel sammanfattas de tidigare kapitlen. Sammanfattningen följs av några 

avslutande stycken som bearbetar vad som analyserats fram i uppsatsen.  

 

Före 1995 då Sverige gick med i EU reglerade den svenska jordbrukspolitiken den svenska 

marknaden. Tiden innan ett EU-inträde hade den svenska jordbruksmarknaden avreglerats i 

ganska hög grad i jämförelse med marknaden inom unionen. Den svenska produktionen av 

spannmål minskade och stora arealer ställdes i träda från slutet av 1980-talet då marknaden 

började avregleras. I och med EU-inträdet och den svenska introduceringen av CAP ökade 

den svenska produktionen av spannmål en aning igen. Exporten av all spannmål har gått från 

att minska till att öka i och med ett medlemskap i EU. Exporten ökade i större utsträckning än 

vad produktionen gjorde på grund av tillgången på exportsubventioner. 

 

Enligt analyser som gjorts i tidigare kapitel i uppsatsen visas att exportsubventionering av 

spannmål är en mer eller mindre betydande faktor för extern export av alla spannmålsslag. 

Vete är den gröda som är minst beroende av exportsubventioner. Då Sverige gick med i EU 

ökade den externa exporten av vete. Exportsubventionerna har dock minskat över åren och så 

borde även veteexporten ha gjort men exporten ligger på en hög nivå trots att 

exportsubventionerna på senare år har minskat till nära noll. Detta beror på att 

interventionspriset på vete har minskat och numera ligger ganska nära världsmarknadspriset 

vilket i teorin gör att behovet av exportbidrag sjunker. 

 

Rågexporten är beroende av exportsubventioner i högre grad än exporten av vete. Dock 

produceras råg i Sverige huvudsakligen för svensk konsumtion. Det är nästan enbart då 

skördarna blir bättre än beräknat som råg exporteras externt.  

 

Kornexporten går i huvudsak till tredje land varav en stor del går till Östeuropa då många 

svenska företag har mälterier där. Konkurrenskraften för svenskt korn är liten i jämförelse 

med resten av EU vilket betyder att det svenska kornet inte är efterfrågat på den inhemska 

marknaden då utbudet på den inhemska marknaden är stort. Behovet av exportsubventioner 

för svenskt korn är stort vilket visas i analyserna i tidigare kapitel. Då exportsubventionerna 

sjunker, sjunker också den externa exporten. 
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Mellan 1990 och 1995 var det en dalande trend av den externa exporten av svensk havre. Då 

Sverige gick med i EU 1995 ökade exporten markant. Exportsubventioner för havre är av 

väldigt stor betydelse, under vissa år gick exportbidragen upp till mer än en gång större än 

exportvärdet. Den svenska havren är av god kvalitet och har stark konkurrenskraft både på 

EU-marknaden och i resten av världen. Havre exporteras främst till USA och exportbidragen 

hjälper svenska producenter att konkurrera med de nordamerikanska. Transportkostnader 

missgynnar den svenska havren, och utan exportsubventioner är det svårt att konkurrera med 

den kanadensiska trots att den svenska har bättre kvalitet. Exportörerna av havre är mer 

beroende av att få exportbidrag än exportörerna av de andra spannmålssorterna. 

 

Det är inte bara ren spannmål som inkluderas i handelsflödet mellan Sverige och andra 

handelsländer. En stor del av svensk produktion av till exempelvis livsmedel innehåller 

förädlad spannmål. Producenterna av förädlad spannmål får kompensation för att de tvingas 

använda sig av inhemska råvaror som har höga priser istället för att köpa billiga råvaror från 

tredje land genom att de är berättigade exportsubventioner. Andelen exportsubventioner av 

det totala exportvärdet på förädlad spannmål varierar stort mellan de olika produkterna. I och 

med att värdet på exporten inkluderar värde från annat än spannmål, såsom andra livsmedel 

eller värde i varumärket blir andelen exportsubventioner väldigt liten hos en del produkter. En 

liten andel exportsubventioner är dock inte detsamma som ett litet värde på 

exportsubventionen. Export av en del produkter som visar en väldigt låg andel 

exportsubvention av exportvärdet visar sig samtidigt få mest exportsubventioner av alla de 

varor som innehåller spannmål. 

 

Då Sverige gick med i EU 1995, ökade den externa exporten för alla spannmålssorter. 

Exportsubventioner var en betydande faktor till ökningen då producenterna säkrades stabila 

intäkter med hjälp av dessa. Exporten av alla spannmålssorter har varit beroende av att 

exportsubventioner utges. Figurerna i kapitel tre visar en nedgående trend av exporten då 

exportsubventionerna minskar, vilket stärker att exportsubventioner har en betydlig roll i 

extern export av spannmål. Genom Agenda 2000 minskade interventionspriserna för 

spannmål vilket har lett till att de inhemska priserna nu ligger närmre världsmarknadspriset än 

tidigare. Detta i sin tur leder till att exportsubventioner minskar och även betydelsen av dessa. 

Vete- och kornexporten skulle inte påverkas i särskilt hög grad om exportsubventioner togs 

bort helt. Dock spelar fler faktorer in än skillnaden mellan världsmarknadspriset och det 
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inhemska priset. Den svenska exporten av havre till USA bär på höga transportkostnader, 

detta betyder att priset för den inhemska havren måste ligga särskilt lågt för att kunna 

konkurrera med havre från exempelvis Kanada som är av sämre kvalitet och som blir billig på 

grund av låga transportkostnader. Utan exportsubventioner blir det svårt för de svenska 

producenterna att fortsätta handeln med USA. Sverige och Finland är de enda länderna inom 

unionen som är berättigade exportsubventioner för havre, de två länderna i norr kan därför lätt 

bli nedröstade av resten av medlemsländerna för exportsubventionernas vara eller icke vara, 

då exportsubventioner på havre inte berör några länder inom EU mer än Sverige och Finland.  

 

Förädlad spannmål innehåller mycket input som inte är spannmål. Exportsubventionerna för 

spannmål utgör därför en väldigt liten andel av det totala exportvärdet av förädlade 

spannmålsprodukter. Exporten av förädlad spannmål är över lag inte lika beroende av 

exportsubventioner som råvaran eftersom exportsubventioner utgörs av en så liten del av 

exportvärdet. Om en jämförelse görs mellan de olika förädlade produkterna på storleken på 

respektive varas värde på exportsubvention per år, visas att de produkter som får störst bidrag 

ofta är de som är väldigt lite beroende av exportsubventionerna. Om en omfördelning skulle 

göras på vad som är berättigat exportsubventioner för spannmål, skulle en analys kunna göras 

på hur beroende varje spannmålssort och förädlad spannmålssort är av att få en intäkt av 

bidragen. På så sätt skulle exportörer av havre kunna få dispens och fortsätta vara berättigade 

exportsubventioner medan exportbidragen till exportörer av många förädlade varor skulle 

kunna dras in.  

 

Analyserna som gjorts i denna uppsats vilar på uppgifter från 1990 till 2003. Jag har ett stort 

intresse av att undersöka hur effekten av den senaste reformen av CAP ter sig på behovet av 

exportsubventioner på den externa exporten av alla spannmålsprodukter, och därav främst 

havre.  
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Appendix 

 

Tabell 1 Totalskörd i Sverige, 1000 ton, 1990 -2004 

År Vete Råg Korn Havre
1990 2243 335 2123 1584
1991 1481 165 1935 1426
1992 1406 136 1261 807
1993 1746 230 1671 1295
1994 1345 173 1661 991
1995 1554 206 1655 947
1996 2030 166 2014 1200
1997 2056 139 2086 1274
1998 2249 161 1687 1136
1999 1659 117 1853 1055
2000 2400 187 1634 1151
2001 2345 180 1642 964
2002 2113 128 1778 1181
2003 2283 118 1546 1102
2004 2412 133 1692 925  

Källa: FAO 

  

Tabell 2 Översättning av produktkoder 

Kod Produktgrupp 

Kort benämning som 
används vid bearbetning av 
materialet i denna uppsats 

100190 Vete samt blandsäd av vete och råg (exkl. durumvete) Vete samt blandsäd 

100200 Råg Råg 

100300 Korn Korn 

100400 Havre Havre 

110100 Mjöl, finmalet av vete eller av blandsäd av vete och råg 

110210 Mjöl, finmalet av råg 

110290 

Mjöl finmalet av spannmål (exkl. vete, blandsäd av vete

och råg, råg) 

Mjöl 

 

110319 

Krossgryn samt grovt mjöl av spannmål inkl fingryn (exkl.

vete) 

110321 Pelletar av vete 

Krossgryn 

 

110412 Havre, valsad eller bearbetad till flingor Havre bearbetad 

110710 Malt, orostat 

110720 Malt rostat 
Malt 
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110811 Vetestärkelse Vetestärkelse 

190110 

Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller

maltextrakt, som inte innehåller kakao 

190120 Mixer och deg av mjöl, stärkelse eller maltextrakt 

190190 

Maltextrakt: livsmedelsblandningar av mjöl, stärkelse eller

malt 

Mjölprodukter 

190211 Pasta produkter, ofyllda, okokta, innehållande ägg 

190219 Pasta produkter, ofyllda, okokta, inte innehållande ägg 

190220 

Pastaprodukter fyllda med kött eller andra födoämnen,

även kokta eller beredda på annat sätt. 

190230 Pastaprodukter ofyllda, kokta eller på annat sätt beredda.

Pasta 

190410 

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller

rostning av spannmålsflingor eller spannmålsprodukter,

tex. majsflingor 

190420 

Livsmedelsberedningar erhållna av orostade

spannmålsflingor eller en blandning av orostade och 

rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål 

190490 

Spannmål i form av korn eller flingor eller andra

bearbetade korn, förkokt eller på annat sätt berett (exkl.

beredning genom rostning eller svällnng) 

Spannmålsflingor 

190510 Knäckebröd 

190520 

Kryddade kakor s.k. "pain d'épices", även innehållande

kakao 

190530 

Söta kex, småkakor o.d. samt våfflor och rån "wafers",

även innehållande kakao (exkl. rån innehållande en

vattenhalt av > 10 viktprocent) 

190531 Söta kex, småkakor o.d. 

190532 Våfflor och rån "wafers" 

190540 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 

190590 

Bakverk, även innehållande kakao, oblatkapslar av

sådant slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk,

sigilloblater av mjöl eller stärkelse (exkl. alla kakor, kex

bröd nämnda ovan) 

Kex o.d. 

220300 Maltdrycker 

220830 Whisky 

220850 Gin och Genever 

220860 Vodka 

220870 Likör 

Drycker 
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220890 

Etylalkohol, odenaturerad med alkoholhalt av > 80

volymprocent: sprit, likör eller andra spritdrycker (exkl.

sammansatta beredningar av sådant slag som används 

vid framställning av drycker och sprit erhållen genom

destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor

samt whisky, rom, taffia, gin genever, vodka och likör) 

 

Källa: SCB 

 

Tabell 3 Exportsubventioner och total export av förädlade produkter 1995 - 2003 
År Exportsu

bventione
r (kr) 

Export 
ROW (kr) 

Exportsu
bvention/
export 

Produkt 

1995 41278319 1,27E+08 33% Mjölproduk
ter 

1995 12515399 2,81E+08 4% Kex o.d. 
1995 5711978 1,12E+09 1% Drycker 
1995 4853782 25840000 19% Mjöl 
1995 4054048 17828000 23% Malt 
1995 762482 42209000 2% Spannmåls

flingor 
1995 109455 9912000 1% Pasta 
1995 47868 393000 12% Krossgryn 
1995 22943 454000 5% Havre 

valsad 
   

1997 25415101 1,33E+08 19% Mjölproduk
ter 

1997 12106615 3,39E+08 4% Kex o.d. 
1997 10207996 83357000 12% Malt 
1997 8415507 1,45E+09 1% Drycker 
1997 1896253 49592000 4% Spannmåls

flingor 
1997 1172492 19686000 6% Mjöl 
1997 344314 5456000 6% Krossgryn 
1997 138517 6707000 2% Pasta 

   
1998 19236931 1,67E+09 1% Drycker 
1998 16278627 3,79E+08 4% Kex o.d. 
1998 9963496 61252000 16% Mjölproduk

ter 
1998 9323601 1,05E+08 9% Malt 
1998 4611720 52974000 9% Mjöl 
1998 1970147 50264000 4% Spannmåls

flingor 
1998 108693 628000 17% Krossgryn 
1998 65318 5132000 1% Pasta 
1998 2232 70000 3% Vetestärkel

se 
   

1999 79073568 1,07E+08 74% Malt 
1999 60964667 1,17E+08 52% Mjölprod. 
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1999 46709928 1,99E+09 2% Drycker 
1999 32268003 4,02E+08 8% Kex o.d. 
1999 10667984 19783000 54% Mjöl 
1999 4618929 52938000 9% Spannmåls

flingor 
1999 333486 633000 53% Krossgryn 
1999 42349 5770000 1% Pasta 
1999 1451 26000 6% Vetestärkel

se 
   

2000 60393652 1,73E+08 35% Malt 
2000 14522677 4,4E+08 3% Kex o.d. 
2000 12634591 2,48E+09 1% Drycker 
2000 7199683 67075000 11% Mjölproduk

ter 
2000 5809842 22013000 26% Mjöl 
2000 1550805 51794000 3% Spannmåls

flingor 
2000 188528 638000 30% Krossgryn 
2000 64757 4352000 1% Pasta 
2000 6587 166000 4% Havre 

valsad 
   

2001 12519160 5,47E+08 2% Kex o.d. 
2001 6923351 2,17E+08 3% Malt 
2001 2678115 68351000 4% Spannmåls

flingor 
2001 1229394 73737000 2% Mjölproduk

ter 
2001 631468 12059000 5% Mjöl 
2001 74076 283000 26% Krossgryn 
2001 11413 3,39E+09 0% Drycker 
2001 3410 18958000 0% Pasta 

   
2002 16497828 6,07E+08 3% Kex o.d. 
2002 3635930 83951000 4% Spannmåls

flingor 
2002 2903954 59081000 5% Mjölproduk

ter 
2002 52156 3,72E+09 0% Drycker 
2002 18655 230000 8% Mjöl 
2002 9981 3713000 0% Pasta 

   
2003 15800212 6,04E+08 3% Kex o.d. 
2003 4687339 77400000 6% Mjölproduk

ter 
2003 1714174 69477000 2% Spannmåls

flingor 
2003 24667 38095000 0% Drycker 
2003 18887 243000 8% Mjöl 
2003 11404 5506000 0% Pasta 

Källa: Jordbrusverket 


