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Abstract 
This study aims at examine why the agricultural policy in Sweden and Finland has turned out 

different, despite the Common Agricultural Policy (CAP). The study is a compare case study 

where Sweden and Finland are used to draw general conclusions. The question asked to 

pursue the aim are; what kind of agricultural goals did Sweden and Finland negotiate for 

during the membership-process to the European Union (EU), what kind of agricultural goals 

did the both states negotiate for during the reform of CAP 2003 and 2015, are their 

differences in the national regulations that can explain the actual development and can the 

agricultural policy today be seen as a result from the goals during the membership-process? In 

this study an analytical model is created and used to analyze the aim, the model is based on 

the theory of historical institutionalism to describe the general development and it’s also 

applied in the empirical analysis. The empirical material consists of books, articles and 

primary document etc.   

 One general conclusion asserts that the actual development in the agricultural policy can be 

traced back in the historic context. In Sweden’s case the process can be connected to the 

agricultural deregulation that took place before the membership. In Finland’s case the 

development can be associated with the overproduction during the 1960-1970 and its goals 

with a high level of self-sufficiency. Another conclusion affirms that the national regulation 

where Sweden and Finland has had the opportunity to shape their own regulations and 

structures is one of several explanations to the aim.        
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1. Introduktion 
De senaste två hundra åren har europeiska jordbruk erfarit radikala förändringar. Fram till 

mitten av 1800-talet utgick ex. det svenska jordbruket ifrån ängsslåtter för att förse djuren 

med vinterfoder som i sin tur bidrog till den enskildes livsmedelsförsörjning. Jordbruket 

baserades på resurser såsom, jordart, vattentillgång och klimat, vilket påverkade möjligheten 

och lönsamheten att odla, vilket kunde variera mellan länderna. Efter 1800-talets mitt och i 

samband med industrialiseringen skapades nya produktionssätt som gav större skördar, vilket 

medförde tryggad livsmedelsförsörjning och export av eventuellt överskott. 

Jordbrukssystemet vilade på en jämvikt mellan djurhållning och växtodling.
1
 Under tidigt 

1900-tal i samband med fossila energins genombrott, möjliggjordes konstgödselproduktion i 

större utsträckning. Billig olja bidrog till framställningen av kvävegödselmedel varvid 

bönderna kunde odla spannmål och andra grödor utan att inneha boskap. Specialiseringen av 

jordbruket medverkade till strukturförändringar, där den regionala karaktären ersattes av 

storskalighet och centralisering.
2
 

  Efter andra världskriget fick jordbrukspolitiken en framträdande position och tanken att 

kunna förse den egna staten med råvaror var en nationell angelägenhet. Konsekvenserna av 

kriget hade inneburit ransoneringar för Västeuropa, därför blev det betydelsefullt att främja en 

livsduglig jordbrukssektor som kunde producera tillräckligt med livsmedel. I och med 

skapandet av Romfördraget 1957 och EG (Europeiska gemenskaperna) 1958 lades grunden 

för EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP.
3
 Målet med den gemensamma 

jordbrukspolitiken var att bönderna skulle få stöd och garanterade priser, vilket skulle bidra 

till ökad produktion.
4
 I begynnelsen sågs CAP som en framgångsrik policy p.g.a. dess 

samverkan mellan medlemsstaterna, men allt eftersom har kritik framkommit, bl.a. att CAP 

inte reformerats i takt med moderniseringen av jordbruk och samhälle. Kritik har även 

framkommit gällande överproduktionen samt att de småskaliga jordbruken har missgynnats. 

Mellan åren 2013 och 2015 har EU fått utstå kraftig kritik eftersom jordbruket överlag 

upplevt förluster, vilket har bidragit till att bönderna har höjt sin produktion, med överutbud 

och fallande priser som följd.
5
   

Inom medlemsstaterna råder det delade meningar kring hur CAP ska tillämpas. Dessa åsikter 

finns även i Sverige och Finland, som blev EU-medlemmar år 1995. Trots att staterna anslöt 

                                                 
1 Myrdal (2012: 16-17) 
2 Myrdal (2012: 19-21)  
3 Jordbruksverket (2015) 
4 Jordbruksverket (2015) 
5 Karlberg (2015) 
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sig till samma regelverk gällande CAP finns det skillnader i anpassningen av 

jordbrukspolitiken och vilka prioriteringar de har valt att göra.  

Trots olika reformer av CAP och fallande priser på en instabil marknad har Finland lyckats att 

bevara en tillväxt inom de flesta jordbrukssektorer och uppvisar en total produktion som är 

likartad den före EU-inträdet.
6
 Den svenska situationen är annorlunda och tiden sedan 

EU/CAP-anslutningen har präglats av komplikationer. Utvecklingen av lönsamheten och 

exporten har varit svag samtidigt som importen har ökat allt mer.
7
 Idag befinner sig den 

svenska livsmedelsförsörjningen i vissa fall under 50 procent, vilket är bland de lägsta i 

Europa. Trots att Finland har en mindre åkerareal och lägre djurmängd har de en högre 

intensitet inom jordbrukssektorn, där självförsörjningen varierar mellan 80-90 procent.
8
 

Jordbruksnäringens förändring i Sverige respektive Finland uppvisar disparata drag väl värda 

att problematisera.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats avser inte att analysera lantbruk i sin helhet utan endast valda drag av 

jordbrukssektorn inkluderat livsmedelsproduktionen och växtproduktionen. Det är viktigt att 

framhålla att det inte är jordbrukssektorn som i sig är i fokus utan den statliga 

jordbrukspolitiken. Den övergripande problemformuleringen är att försöka förklara hur det 

kommer sig att jordbrukspolitiken i Sverige och Finland tagit olika vägar, trots CAP?  För att 

uppnå ett resultat används en komparativ fallstudie tillsammans med en teoriprövande studie 

för att kunna belysa respektive lands förändringar eller brist på förändringar inom 

jordbrukspolitiken. Lämpliga följdfrågor till problemformuleringen är: 

1 Vilka mål med jordbrukspolitiken hade Sverige och Finland i respektive 

förhandlingsupplägg inför EU-inträdet? 

2 Vilka jordbrukspolitiska prioriteringar gjorde Sverige och Finland i samband med och 

efter reformen av CAP år 2003 och år 2015?  

3 Finns det differenser i de nationella regelverken som kan förklara de olikartade 

förändringarna i den faktiska utvecklingen? 

4 Kan jordbrukspolitiken idag ses som ett resultat av de jordbruksmål som förhandlades 

fram vid EU-inträdet? Om inte, vilka väsentliga förändringar har inträffat? 

                                                 
6 Niemi och Ahlstedt (2005: 3) 
7 Jordbruksverket (2014:12-13) 
8 Vernersson (2014) 
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1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med problemformulering tillsammans med följdfrågor . Efter följer avsnitt 

som beskriver tidigare forskning samt det teoretiska ramverket och analysmodellen. Därefter 

kommer avsnittet om metod och material där en diskussion förs varför Sverige och Finland 

valts som fall, varför vissa metoder valts framför andra samt en redogörelse kring valet av 

material, validitet och reliabilitet. För att kunna tillämpa historisk institutionalism i sitt 

sammanhang är det nödvändigt att övergripande beskriva CAP:s bakgrund samt Sveriges och 

Finlands jordbrukspolitiska situation innan EU-inträdet. Slutligen kommer 

resultatredovisningen med analysen av problemformuleringarna, kopplade till det teoretiska 

ramverket, för att sedan avslutas med slutsatser där resultatet presenteras. Uppsatsens syfte är 

endast att diskutera det empiriska materialet med hjälp av historiska institutionalism som 

perspektiv och avser därmed inte att förklara ett helt skeende utan endast en del av det.    

2. Tidigare forskning CAP 
Mycket forskning har gjorts gällande CAP, Sverige och Finland men har huvudsakligen berört 

områdena för sig. Majoriteten av forskningen kring CAP har utgått ifrån dess reformer, 

stödpaket och effekt och bidrag till miljön samt dess påverkan på europeiska bönder. Även 

otaliga rapporter, analyser och uppsatser har skrivits kring följderna av gårdsstöd och vilken 

inverkan CAP har på omkringliggande länder och områden såsom Afrika. En ansenlig del av 

forskningen har bedrivits på en övergripande nivå dvs. alla medlemsstater eller enstaka fall 

där länder som exempelvis Storbritannien, Frankrike och de östra medlemstaterna m.m. har 

valts ut. Mycket forskning har också gjorts gällande Sveriges jordbruk som baseras på hur 

jordbruk och skogsbruk bidrar till en levande landsbygd, vilken påverkan jordbruket har på 

miljön och ifall ekologisk odling kan ses som en resurs till ett bättre samhälle. Likande studier 

och forskning som den i Sverige finns även kring Finland men också studier gällande 

jordbrukets påverkan på Östersjön.  

  Mindre forskning har ägnats åt jämförande analyser kring varför medlemsstaters 

jordbrukspolitik, speciellt Sverige och Finland, skiljer sig åt trots ett gemensamt regelverk. 

Däremot är det troligt att mer forskning är att vänta eftersom en fungerande jordbrukspolitik 

är både en nationell och internationell angelägenhet för att kunna producera livsmedel och 

mätta den växande befolkningen. 

    En forskare som har studerat två allmänna reformer i CAP är Lee Ann Patterson med sin 

skrift Agricultural policy reform in the European Community: a three level game analysis. 

Hon beskriver stabiliseringsreformen i slutet av 1980-talet samt MacSharryreformen från 

tidigt 1990-tal. I undersökningen tillämpas Robert Putnamns two-level game analysis, som 
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allmänt utgår ifrån hur internationell konfliktlösning omsätts på en nationell och internationell 

arena. Patterson understryker i analysen att reformerna inom CAP uppvisade olika följder, 

stabiliseringsreformen var en stegvis förändring vars syfte betraktades som en provisorisk 

lösning medan Macsharryreformen bidrog till en huvudsaklig utveckling.
9
 

Macsharryreformen medverkade till att sänka EU:s stödpriser och presenterade bidrag genom 

direkta inkomststöd som utgick ifrån arealer och djurantal. Stödstorleken som varje enskild 

bonde kunde få som kompensation begränsades, vilket bidrog till att livsmedelsöverskotten 

minskade. Patterson försöker uppvisa det empiriska värdet av Putnams spelmodell genom att 

tillämpa den på tre nivåer för att belysa förhandlingsinteraktionen; den nationella arenan, EG-

arenan och den internationella arenan. Pattersons slutsatser är att varierande intressegruppers 

makt och heterogenitet påverkar i vilken grad omfattande reformer görs och att det krävs ett 

interaktivt tillvägagångssätt bestående av tre nivåer för att genomföra överenskommelser 

inom varje arena.
10

 

    Adrian Kay med sin analys Path dependency and the CAP från år 2003 är i likhet med 

Patterson en forskare som utgår ifrån CAP. Likt denna uppsats i metodval använder sig Kay 

av historisk institutionalism för att analysera och studera CAP i en övergripande studie. Kay 

framhåller att framåtskridandet av CAP har betraktats som en statisk utveckling än av 

dynamisk karaktär.
11

 För att förtydliga sin ståndpunkt anger Kay CAP som en institution och 

tillämpar termen stigberoende.
12

 Kays slutsatser antyder att historisk institutionalism kan 

utöka insikten av CAP. Kay understryker att CAP:s framåtskridande ofta kopplas samman 

med statiska tankar som visar att omställningar sker i samband av yttre orsaker som kan 

härledas ifrån politiska aspekter eller ekonomiska företeelser som exempelvis budgetkriser 

eller internationella handelskonversationer. Kay framhåller dock att detta inte medverkar till 

att klarlägga återskapandet av CAP mellan reformtidpunkterna.
13

 

2.1 Tidigare forskning Sverige och Finland 
    Kring Sverige har det gjorts få studier med fokus att belysa den reformerande 

jordbrukspolitiken. När den akademiska studien Makten över maten släpptes år 1984 som 

förespråkade konkurrensutsättning, frihandel och en radikal avreglering av svenskt jordbruk 

skapades en livlig debatt mellan LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och författarna.
14

 Studiens 

författare var professor Olof Bolin, Sveriges lantbruksuniversitet; fil dr Per-Martin Meyerson, 

                                                 
9 Patterson (1997; 136-136) 
10 Patterson (1997; 140-141, 160-162) 
11 Kay (2003: 405-406)  
12 Kay (2003: 407) 
13 Kay (2003: 416-417) 
14 Bolin, Ståhl och Meyerson (1984) 
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Sveriges Industriförbund och professor Ingemar Ståhl, Lunds universitet m.fl. Den dåvarande 

politiken utsattes för en genomgående granskning för att se till vilken kostnad jordbruksmålen 

uppfylldes. Analysen baserades på en ny design för den tiden nämligen Public Choice där de 

resonerade att egenintresset hos politiker, jordbrukare, byråkrater och lantbrukskooperationen 

var anledningen till reglernas form och aktörernas beteende. Även förhandlingsprocessen 

konkretiserades och slutsatserna var att makten som de etablerade intressena erhållet, på 

bekostnad av konsumenter och skattebetalare var ett resultat av regleringarna.
 15

 Författarna 

poängterade också att lantbrukskooperationens ledande ställning inom branschen av 

leverantörer förhindrade konkurrensen. Prisregleringen och gränsskyddet hade blockerat 

konkurrensen från utlandet. Makten inom regleringssystemet gav också de 

lantbrukskooperativa företagen ett försprång jämfört med andra producenter. Avslutningsvis 

skissades en kalkyl fram över jordbrukspolitikens kostnader och slutsatserna blev att 

samhället skulle vinna på en jordbruksavreglering.
16

 Studien blev omdiskuterad och år 1985 

kom skriften Beredskap eller protektionism som ett svar på tal av ekonomerna Mats Lundahl 

och Stefan Hedlund. Detta verk blev inte lika uppmärksammat men framförde ändå 

betydelsefull kritik mot den svenska jordbruksavregleringen.
17

 

  En likartad studie utförd av Carsten Daugbjerg och Jacob Studsgaard från år 2005 vid namn 

Issue Redefinition, Venue Change and Radical Agricultural Policy Reforms in Sweden and 

New Zealand, gjorde en jämförande analys mellan Sverige och Nya Zeeland och dess 

jordbruksreformer mellan 1980-1990.
18

 Slutsatserna baserades på två ömsesidiga drag. 

Forskarna menar att i de båda länderna inträffade en så kallad konfliktdimension, där politiken 

fick en ny definition. Innan hade jordbrukspolitiken varit en begränsad politisk arena där 

grundtanken var hur stöden till bönderna skulle fördelas. Utvecklingen kring ämnet 

resulterade i en diskussion kring makroekonomisk politik och hur jordbrukssektorn 

medverkade till inflation. Forskarna fastställer också att resultatet av reformprocesserna 

bidrog till ett arenabyte, där det svenska Finansdepartementet fick en bättre ställning, speciellt 

efter Socialdemokraternas tillträde. Innan hade förändringsprocessen varit komplicerad men i 

och med arenabytet fick LRF en lägre ställning p.g.a. Finansdepartementet tillsammans med 

den dåvarande finansministern övertog reformprocesserna
19

.  

   Mycket forskning som har gjorts gällande Finlands jordbrukspolitik har skrivits på finska 

samtidigt har flertalet av de rapporter som genomförts även översatts till svenska eller 

                                                 
15 Lindberg (2012:42) 
16 Lindberg (2012:43-45) 
17 Hedlund och Lundahl (1985) 
18 Daugbjerg och Studsgaard (2005: 103-104) 
19 Daugbjerg och Studsgaard (2005: 119-123) 
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engelska. Några av dessa rapporter är sammanställda av den finska forskningscentralen för 

jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT). Likt den forskning som bedrevs i Sverige innan EU-

inträdet finns det snarlik forskning i Finland. En av dessa forskare är Lauri Kettunen med sin 

rapport Finnish agriculture and European Integration från år 1993. Rapporten skrevs i 

samband med förhandlingarna gällande inträdet, där flertalet frågetecken fanns kring det 

finska jordbrukets framtid. Rapporten framhåller att det dåvarande finska styret var 

optimistiska inför anslutningen medan bönderna var bekymrade över höga kostnader och att 

de regionala stöden skulle försvinna. Rapporten baserades på; vilka effekter som kunde 

förväntas ifrån CAP och hur jordbruket skulle utövas vid en anslutning till EU.
20

 Slutsatserna 

vid denna tidpunkt var att medlemskapet skulle påverka den finska produktionen i och med 

konkurrensen eftersom Finland hade en högre prisnivå än dåvarande medlemsstater och att 

anpassningen skulle kräva tid. Rapporten indikerar att det fanns en oro över det varierande 

klimatet tillsammans med strukturförändringar och vissa regioners beroende av jordbruk.
21

     

  Två forskare som fortsatte studera effekterna av EU/CAP-anslutningen är Jyrki Niemi och 

Jaana Ahlstedt med verken Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2005 – Tio år i 

Europeiska Unionen och Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2010. Rapporterna är 

omfattande och bygger på statistik och händelser som beskriver Finlands jordbruk och 

landsbygdsnäringar. Rapporterna analyserar hur den finska livsmedelsbranschen har 

utvecklats till en mer marknadsorienterad bransch och hur den internationella konkurrensen 

har bidragit till prissvängningar och konsekvenser.
22

 Även nivån av självförsörjning framhålls 

och hur CAP har påverkat strukturutvecklingen inom de finska jordbruken. De diskuterar 

också vilken inverkan CAP-reformerna har haft på Finland och hur marknadsstödet för 

jordbruksprodukter och interventionsprogram har minskat i omfång, tillsammans med 

Finlands egna nationella stöd som har reformerats.
23

 Resultaten och slutsatserna i de båda 

rapporterna är för omfattande för att nämna i detta avsnitt utan valda drag kommer att 

framhållas i resultatredovisningen. Den allmänna slutsatsen är att Finland har bemött 

svårigheterna inom politiken och verksamhetsförhållandena på ett tillfredsställande sätt. 

Produktionsförmågan har utökats och mängden av nationella livsmedel befinner sig på en 

stabil nivå.
24

                      

                                                 
20 Kettunen (1993;7-9) 
21 Kettunen (1993; 114-115) 
22 Niemi och Ahlstedt (2010: 3-5) 
23 Niemi och Ahlstedt (2010: 3-5) 
24 Niemi och Ahlstedt (2005: 3) 
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2.2  Teoretiskt ramverk – Historisk institutionalism 
  Historisk institutionalism är en av flera undergrupper till den nyinstitutionella 

teoribildningen och gemensamt för dessa undergrupper är att de utgår ifrån institutioner och 

dess betydelse för att förklara och kartlägga händelser. Institutionerna kan vara formella 

institutioner exempelvis regler, lagar och konventioner eller informella institutioner såsom 

normer och värden. Teorin utgår ifrån historien eftersom politiska förlopp sker i en historisk 

kontext och bidrar med direkta konsekvenser, aktörer kan dra lärdom av det förflutna och 

förväntningar är ofta formade av det förflutna. Genom att tillämpa historisk institutionalism 

kan man nå en bättre förståelse för en specifik historisk händelse. Annorlunda uttryckt att 

genom titta på historien kan man uttala sig om samtiden och varför utvecklingen av 

institutioner förefaller vara som den är.
25

   

  Historisk institutionalism består av fyra huvuddrag, varav den första betonar att teorin 

tillämpar en omfångsrik syn på förhållandet mellan individer och institutioner. Inom historisk 

institutionalism analyseras formella och informella institutioner, processer, rutiner, normer 

och konventioner som påverkas av en slags struktur där individer agerar i enlighet med 

institutionell påverkan. För det andra inriktar sig teorin på institutionernas uppkomst och 

utveckling och hur de förändras när det uppkommer en maktsymmetri. För det tredje menar 

teorin att utvecklingen och förändringen av institutioner sker på grund av stigberoende (path 

dependency) och sequencing. För att tillämpa historisk institutionalism behövs det ett ganska 

långt tidsintervall för att beskriva relationerna som existerade när en institution skapades, 

samt för att beskriva institutionernas utveckling och fortlevande.
26

 Det sista huvuddraget inom 

teorin anser att en studie av institutioner bör sammankopplas med tanken att andra faktorer 

kan påverka institutioner och dess förändring eller statiska tillstånd. Därmed ansvarar inte 

institutionerna själva för deras egen utveckling. En viktig infallsvinkel inom historisk 

institutionalism är att de val som fattas vid skapandet och utformningen av en institution, 

inverkar på framtiden. Detta i sin tur bidrar till att institutioner har en benägenhet att 

mångfaldigas och därmed kan exempelvis ett fullständigt politiskt system bibehållas och 

fortsätta i samma anda.
27

 Teorin utgår ifrån fyra begrepp för att förklara denna utveckling 

nämligen; stigberoende, feedbackeffekter, sequencing och critical junctures. Stigberoende 

hänvisar till en dynamik där ett särskilt mönster eller utveckling har uppkommit som en följd 

av ett utmärkande institutionellt arrangemang.
28

 Dynamiken kan fortsätta mångfaldigas 

                                                 
25 Peters (2005; 71-72, 74-75) 
26 Hall & Taylor (1996; 938-940) 
27 Hall & Taylor (1996; 938-940) 
28 Pierson (2004; 19-20) & Peters (2005; 77-79) 
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genom en mängd självförstärkande mekanismer som kan kopplas till idén om att 

betydelsefulla värden har placerats i en institution, vilket bidrar till att handlingskraften hos 

aktörerna är att vidmakthålla institutionerna så att de inte upphör. Resultatet uppkommer 

eftersom institutionerna inte ensamma är naturliga samordningsmekanismer, alternativt sett 

reflekterar, mångfaldigas och förstärker institutionerna särskilda mönster av maktdelning i 

den politiska kretsen, vilket kan studeras som institutionernas fördelningseffekter. Annorlunda 

uttryckt framkommer stigberoende när en institution genereras och när grundläggande beslut 

tas, vilket i sin tur påverkar den framtida utvecklingen och bidrar till gränser för aktörers 

handlingsutrymme. Beslut och företeelser som sker i ett tidigt stadium har större inverkan än 

företeelser som äger rum sent i en process. Parallellt blir kostnaderna för stora för att 

förloppet ska avbrytas och välja en annan väg.
29

   

   Det som framställer ett stigberoende är enligt Paul Pierson något som kallas för 

feedbackeffekter. Institutioner förändrar strategier och förväntningar till nya spelregler som 

uppstår i och med skapandet och formandet av nya institutioner. Detta bidrar till att 

sannolikheten ökar att dessa regler och mönster ska fortlöpa över en längre tidsperiod. 

Feedbackeffekterna försvårar för institutioner att förändras eftersom institutionerna blir 

snärjda i sina spår (stigberoende). Detta indikerar att det kan vara komplicerat att ersätta 

gamla institutioner med nya.
30

                            

   Det tredje begreppet sequencing relaterar till att tidpunkten av en företeelse inverkar på 

resultatet av händelseförloppet samt inverkar på det institutionella resultatet. Vetskapen om 

detta kan vara betydelsefullt vid sökandet efter critical junctures. Institutionella förändringar 

kan uppstå som ett resultat av sequencing. Dessa sker när varierade faktorer samspelar till att 

forma viktiga omständigheter för att de ska kunna uppkomma. En institutions fortlevnad är 

bunden till dess egen fallenhet att mångfaldiga sig själv, därmed kan critical junctures ses som 

en brytpunkt som bidrar till att ett stigberoende skapas och upprätthålls.
31

 

  Uppsatsen är som nämnt innan en komparativ fallstudie men det säger emellertid inget om 

sammankopplingen över tid mellan Sverige och Finland. I detta sammanhang är stigberoendet 

av betydelse som metod för att analysera där tidiga historiska vägval antas har haft betydelse 

för nutida överväganden och förändringar. För att konkretisera och ge en mer allmän 

överblick över teorin och hur den ska tillämpas i resultatredovisningen har följande 

analysmodell på nästa sida skissats.  

 

                                                 
29 Pierson (2004; 21-22) 
30 Pierson (2004; 20-21) 
31 Pierson (2004; 63-65) 
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Figur 1. Analysmodell för faktorer som påverkar stigberoende 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De nyckelbegrepp/analysverktyg som är aktuella är; stigberoende, critical junctures och 

feedbackeffekter.  Valet av analysverktyg bestyrks av att de utgör kärnan inom historisk 

institutionalism samt att de har använts inom tidigare forskning.
32

 För att genomföra 

uppsatsen krävs det en historisk bakgrund av Sverige och Finlands jordbrukspolitik innan 

EU/CAP-anslutningen. Bakgrunden ger inblick i fallens stigberoende innan medlemskapet, 

därav exempelvis stigberoende 1 i analysmodellen. Hypotesen i uppsatsen utgår ifrån att 

CAP-anslutningen är en av eventuellt flera critical junctures fram tills idag i och med 

lanseringen av ett internationellt jordbruksregelverk i samverkan med nationella. Därmed kan 

criticial junctures i modellen ses som ett orsakssamband dvs. det är orsaken till att 

utvecklingen eventuellt blir ett nytt stigberoende, därav stigberoende 2 (eller 3 beroende på 

hur många stigberoenden som är möjliga att finna) i modellen som blir resultatet av orsaken. 

För att förklara relationen mellan stigberoende och critical junctures krävs det en 

undersökning av feedbackeffekter. Tanken är att händelser vid specifikt skede triggar igång 

positiv eller negativ feedback som i sin tur förstärker en upprepning av ett särskilt mönster i 

framtiden eller skapar en ny stig, därav stigberoende 1, 2 eller 3 i analysmodellen som i sin tur 

är ett resultat av både critical junctures och feedbackeffekter. 

 

 
 

 

                                                 
32 Hall & Taylor (1996; 938-940) 
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3 Metod och material 
Avsnitten som följer beskriver val av metod nämligen en komparativ fallstudie, valet av 

Sverige och Finland som fall och avgränsningar. Avslutningsvis kommer val av material och 

en diskussion kring uppsatsen validitet och reliabilitet att föras. 

3.1 Komparativ fallstudie 
 Uppsatsen bygger på kvalitativ inriktning och är en komparativ fallstudie. 

Problemformuleringen indikerar att denna metoddesign är användbar eftersom den anger 

enskilda aktörer dvs. Sverige och Finland som analysenheter och genom att tillämpa en 

jämförelselogik och studera jordbrukspolitiken med samma metod är det möjligt att uppnå 

bättre kunskap. Fördelarna med komparativ fallstudie är att de är särskilt användbara för 

teoriutveckling eller som i det här fallet att med hjälp av existerande teori försöka förklara 

uppsatsens problemformulering.
33

 Fallstudier besitter också god potential för att uppnå hög 

begreppslig validitet samt att de är användbara för att studera de antagna rollerna av kausala 

mekanismer i de individuella fallens kontext och deras kapacitet att hantera frågor om kausal 

komplexitet.
34

 En komparativ fallstudie tillåter kontextualiserade jämförelser där möjligheten 

finns att eftersträva analytiska ekvivalenta företeelser och som även medger begreppslig 

förfining, till skillnad från statistiska undersökningar som ibland resulterar i begreppslig 

uttänjning.
35

 Slutsatserna förväntas bli vad man ibland benämner en ”trade-off mellan 

sparsamhet och fyllighet”, iden är att uppnå god intern validitet med tillfredsställande 

historiska förklaringar av fallen (dvs. Sverige och Finland), däremot förväntas inte resultaten 

bli breda generaliseringar.
36

 Genom att välja det ena alternativets fördelar så mister man det 

andra alternativets fördelar. 

   Fler fördelar med en fallstudie är att den tillåter flera olika metoder. Denna studie är en 

mindre studie vars fokus är existensen av en speciell företeelse och har avsikten att belysa 

processer och förhållanden som uppträder i dessa enskilda fall.
37

 Med hjälp av en fallstudie är 

det möjligt att kartlägga det generella genom att betrakta det enskilda dvs. studier av enskilda 

fall möjliggör insikter och konsekvenser och dessa skulle inte ha framkommit i en annan 

undersökningsdesign med syfte att beskriva ett stort antal enheter. Avgörandet för att använda 

sig av en komparativ fallstudie är att det är två fall som ska undersökas utifrån 

problemformuleringen och dess frågeställningar. Det optimala hade förmodligen varit att göra 

flera liknande studier med fler stater i Europa än bara Sverige och Finland men eftersom 

                                                 
33 Essaiasson m.fl. (2012; 108-109) & Teorell (2007; 236) 
34 George & Bennet (2005; 19-20) & Brady & Collier (2004; 25-26) 
35 George & Bennet (2005; 20-22) 
36 George & Bennet (2005; 22-24) 
37 Denscombe, M. (2009:62)   
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resurser och tid inte hade räckt till är det bättre att studera två fall än endast ett, dessutom 

finns det en risk att metoder med många analysenheter hade skett på bekostnad av kvalitet.
38

 

   Teoriprövande studie utgör den teoretiska kärnan vilket denna komparativa fallstudie utgår 

ifrån. Grunden inom teoriprövande studier är att forskaren genom en eller flera teorier kring 

ett ämne formar hypoteser som sedan testas på det empirisiska materialet. De slutsatser som 

framkommer resulterar antingen i att teorins förklaringskraft stärks eller försvagas beroende 

på analysens utfall. I de studier där det används mer än en teori kan det vara möjligt att nå 

slutsatsen att en av teorierna mer tydligt kan förklara sambanden än de andra teorierna. Enligt 

Peter Esaiasson m.fl. är det betydelsefullt att välja fall med omsorg där vald/valda teorier ska 

tillämpas eftersom det är teorierna som är i centrum.
39

 Denna uppsats baseras på endast en 

teori nämligen historisk institutionalism, vilket kan kritiseras eftersom studiens teori och 

metod samverkar vilket bidrar till att de blir beroende av varandra och leder till att 

förklaringsfaktorer/variabler som inte kan utläsas med hjälp av teorin förbises. Det optimala 

för att stärka uppsatsens externa validitet och reliabilitet ännu mer hade varit att genomföra en 

studie med minst en teori till inom grenen av institutionalism exempelvis Rational Choice-

institutionalism och jämfört resultatet. Även om kritik kan riktas mot användandet av endast 

teori är det en fördel/styrka att det finns en nära samverkan mellan teori och metod som utgår 

ifrån välanvända och legitima termer som har använts i tidigare studier.  

3.2 Sverige och Finland som fall 
De två fallen som undersöks i uppsatsen är Sverige och Finland utifrån 

problemformuleringen. Fallen har valts strategiskt eftersom de har likartade jordbrukssektorer 

som bygger på en samverkan med det skiftande klimatet. I Sverige brukas cirka sju procent av 

den totala ytan och i Finland är det cirka nio procent. De båda fallen uppvisar en likartad 

strukturförändring där mängden av gårdar har halverats och ersatts av storskaliga 

produktionsenheter.
40

  Av dessa enheter i Sverige representerar mjölkproduktionen cirka en 

femtedel av beloppet inom jordbrukssektorn, tätt följt av spannmål och djuruppfödning. 

Mjölkproduktionen har fram tills 2000-talet varit den väsentligaste sektorn inom det finska 

jordbruket, men fram till 2014 har fler lantbrukare istället börjat producera spannmål och 

inriktat sig på djuruppfödning.
41

 Likheterna mellan Sverige och Finlands omfattning av 

jordbrukssektorerna inom valda områden kan illustreras med hjälp av tabell 1 och 1.1.    

 

 

                                                 
38 Denscombe, M. (2009: 59-61)   
39 Esaiasson, P. et al. (2012: 40-41) 
40 Landguiden (2013). Sveriges jordbruk och fiske. & Landguiden. (2015). Finlands Jordbruk och Fiske. 
41 Landguiden. (2015). Finlands Jordbruk och Fiske. & Landguiden (2013). Sveriges jordbruk och fiske. 
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Tabell 1. Finlands jordbruk respektive Sveriges år 2007.  

                                      Finland       Sverige 
Åkermark (Hektar)                     
Arbetskraft               

Antal jordbruksföretag               

Förädlingsvärde brutto, 

miljoner €, år 2010 
          

Total jordbruksmark 

(Hektar) 
                    

Källa. Bearbetad ifrån ” Jordbruksverket. (2012). Tema EU: Finland. ” 

 

Tabell 1.1 Markanvändning, 1000-tals hektar samt djurenheter 1000-tal - år 2010. 

    Finland    Sverige 
Vete         

Råg       

Korn         

Havre 

Nötkreatur 

Svin 

    
      926   

     1367          

    
     1537 

     1520 

   

Källa. Bearbetad ifrån ” Jordbruksverket. (2012). Tema EU: Finland.”   

 

Tabellerna indikerar från år 2007 att den finska åkerarealen var ungefär 380 000 hektar 

mindre än den svenska, däremot år 2010 skiftade odlingen ifrån spannmål och foderväxter till 

en mer koncentrerad odling av korn och havre. Allmänt sett omfattade den finska 

jordbrukssektorn färre djur än den svenska (cirka 35 procent mindre). De cirka 68 000 

jordbruksverksamheterna (6 % färre än i Sverige), engagerade år 2007 fler än 72 000 

fulltidsarbeten (drygt 11 % fler). Jordbrukets totala bidrag till landets BNP var i Finland 1 442 

miljoner euro. I Sverige var siffran 1476 miljoner euro
42

. Mot den ovan nämnda 

beskrivningen har de båda fallen valts eftersom trots likheter inom sektorerna uppvisar 

Sverige i realiteten en annorlunda jordbrukspolitik än den Finska.  

  Uppsatsen kan sägas vara intensiv (fåtal analysenheter) och enligt Jan Torell är det viktigt att 

tänka på fyra kriterier nämligen; att välja generaliserbara fall, välja betydelsefulla fall, att 

välja fall med variation och att välja fall för att komplettera extensiva resultat.
43

 Viktiga frågor 

inom fallstudier är varför fallen har valts ut? Båda de fall som har valts ut inför denna studie 

utgår ifrån den personliga förförståelsen att de representerar olika utfall och att de är 

nödvändiga i den historiska kontexten.
44

 Fallen har valts eftersom Sverige och Finland i 

många hundra år bildade ett rike innan Finland blev ett ryskt storfurstendöme 1809. Detta 

                                                 
42 Jordbruksverket. (2012). Tema EU: Finland.   
43 Teorell & Svensson (2013: 222) 
44 Teorell & Svensson (2013: 80-81) 
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avspeglas i de statliga institutionerna och i rättsväsendena som inte har genomgått någon 

fullständig lagrevision sedan 1734 års lag. Även om olikheterna är påtagliga finns det 

väsentliga likheter i uppbyggnaden av samhällskonstruktionen, vilket förmodligen är ett 

resultat av den gemensamma historien. De båda fallen har också valts tillsammans eftersom 

Sverige och Finland blev EU-medlemmar samma år nämligen år 1995, vilket gör det 

intressant att analysera hur de båda ländernas jordbrukspolitik har förändrats inom samma 

regelverk och tidsintervall. Fallen uppvisar likheter i jordbrukets struktur och omfattning, men 

den finska åkerarealen och antalet boskap är mindre än Sveriges. Samtidigt finns det också 

olikheter där bl.a. Sverige vill avskaffa EU:s jordbruksstöd medan Finland vill behålla dem, 

åtminstone tills en annan tillfredsställande lösning representeras.
45

 De båda fallen uppfyller 

minst två av Torells kriterier, fallen kan både sägas vara betydelsefulla, eftersom de i någon 

mån kan sägas representera de nordeuropeiska jordbruken och det är två fall med variation. 

Som nämndes i förra kapitlet förväntas inte slutsatserna och resultatet bli användbara på breda 

generaliseringar och stora populationer/länder, eftersom den historiska kontexten skiljer sig åt 

samt inom utrymmet för nationellt självbestämmande finns möjligheten att forma 

utvecklingen annorlunda.  

3.3 Avgränsningar   
Eftersom ämnet för uppsatsen som sådant är stort har avgränsningar valts att göra från 1995-

2015. På grund av praktiska begränsningar finns det ingen möjlighet att studera en 

tjugoårsperiod utan tanken är istället att göra tre nedslag mellan åren 1995-2015. Det första 

nedslaget som valts är 1994-1995 mot bakgrund att det är rimligt att anta att EU/CAP-

anslutningen skulle kunna vara en critical junctures eller en fortsättning på eventuella 

stigberoenden. Det förväntas också belysa förhandlingsupplägget i samband med EU-inträdet. 

Det andra nedslaget är åren 2003-2006, eftersom den första större reformen av CAP 

genomfördes sedan Sveriges och Finlands inträdde. I och med att CAP genomgick en 

grundlig förändring kan man förmoda att reformen endera bidrog till en critical junctures eller 

med självförstärkande mekanismer som i sin tur stärkte stigberoendet när reformen 

implementerades i Sverige 2005 och 2006 i Finland.
 46

 Det tredje och sista nedslaget är åren 

2013-2015 eftersom CAP återigen genomgick en grundlig reform och lanserade ett nytt 

stödkoncept
47

, vilket förmodligen medverkade till en critical junctures eller fortsatt 

stigberoende. Ett problem med intervallet 2013-2015 kan vara att studera vilka förändringar 

de nuvarande landsbygdsprogrammen har bidragit till, tanken är snarare att åskådliggöra vilka 

                                                 
45 Jordbruksverket (2012) 
46 Jordbruksverket (2015) 
47 Jordbruksverket (2015) 
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framtida målsättningar som har fastställts och ifall det kan spåras tillbaka till nedslag två. 

Nackdelen med att endast studera nedslag är att viktig information kan gå förlorad, men 

eftersom en genomläsning av det empiriska materialet gjordes innan fastställandet av årtalen 

finns det ingen anledning att tro att resultatet skulle ha blivit annorlunda med andra årtal inom 

det nämnda tidsintervallet.  

3.4 Analys av material och data 
Det material som tillämpas i uppsatsen är bl.a. skriftliga källor och för att säkerhetsställa 

källornas validitet granskas de utifrån autencitet, trovärdighet, representativitet och innebörd.  

Studien omfattar vetenskapligt granskade böcker och artiklar för att säkra de källkritiska 

urvalsprinciperna. Även primära dokument dvs. sammanställningar av källdokumentens 

information används, främst i resultatredovisningen. Dokument som är betydelsefulla är bl.a. 

förhandlingsavtalet inför EU-inträdet, samt avtalen som tecknats i samband med CAP-

reformerna. Även nationella primära dokument används för att belysa skillnader i regelverken 

som kan beskriva den faktiska utvecklingen. Majoriteten av dokumenten som används i 

uppsatsen finns tillängligt på EU:s officiella hemsida inriktning CAP. Implementeringen av 

CAP:s beslut finns att finna på Jordbruksverkets officiella hemsida och Finlands motsvarighet 

Evira. Även rapporter och analyser samt statistiska tabeller från jordbruksverket används i 

resultatredovisningen. De båda rapporterna skrivna av Niemi och Ahlstedt som behandlar det 

finska jordbruket används i resultatredovisningen. Majoriteten av de rapporter och artiklar 

gällande Finland är hämtade ifrån Luke – National resources institute Finland, en databas 

specialiserad på jordbruk och lantbruk och som tillhandahåller forskning och publikationer.
48

 

Även ett fåtal tidningsartiklar ifrån jordbrukstidningar som exempelvis ATL m.m. används i 

studien för att belysa dagens problematik.  

  Analysen och tolkningsprocessen av det teoretiska materialet utgår ifrån en analysmodell 

som har skapats ifrån teorin. Eftersom studien utgår ifrån en social verklighet där det finns 

motsägelser och dubbeltydigheter är det fördelaktigt att använda en kvalitativ analys eftersom 

den har bättre möjligheter att förklara olika delar av en social verklighet. Eftersom analysen 

baseras på tolkningsskickligheten hos forskaren bidrar den till mer än en giltig förklaring. Det 

är viktigt att poängtera att när undersökningen består av en social verklighet där interaktionen 

mellan människor och deras upplevelser av verkligheten består av olika nyanser finns det 

knappast en korrekt förklaring som gäller hela den sociala verkligheten.
49

 Den kvalitativa 

analysen ger genom beskrivningar och analyser av verkligheten mindre upphov till att 

                                                 
48 Luke (2016) 
49 Denscombe, M. (2009: 398-401)   
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resultaten blir så kallade ”skrivbordsteorier” eller tagna ut tomma intet än vad den kvantitativa 

analysen hade givit. Vad det gäller generaliserbarhet i kvalitativa analyser måste olika 

överväganden göras och med tanke på var som diskuterats i tidigare avsnitt finns det utrymme 

för tvekan. Ett problem som måste förebyggas är mitt eget jag i tolkningsprocessen. Genom 

att skapa en tydlig analysmodell har metod valts för att minimera risken att studien förlorar 

sitt innehåll och att dess förklaringar blir alltför förenklade.
50

  

3.5 Validitet och reliabilitet  
För att nå hög validitet är det viktigt att samla in relevant material och data för uppsatsens 

frågeställning. Validitet utgår ifrån relevans och giltighet och delas upp i kategorierna intern 

respektive extern validitet. Den interna validiteten inbegriper uppsatsens giltighet och om 

slutsatserna är rimliga eller inte samt vilken tidpunkt studien genomfördes.
51

 För att 

möjliggöra den interna validiteten kan en diskussion kring kritiken om historisk 

institutionalism föras eftersom uppsatsen utgår ifrån den teorin och kommer att tillämpa dess 

nyckelbegrepp. Även val av material kan bidra till en god validitet genom att söka material 

utifrån uppsatsens syfte, frågeställning och teori samt att hålla sig inom de avgränsningar som 

kommer tillämpas. Som nämnts innan krävs det att det empiriska materialet genomläses 

flertalet gånger i kronologisk ordning för att bilda sig en uppfattning kring critical junctures, 

feedbackeffekter och stigberoende, uppnås detta finns det en god chans för att säkerhetsställa 

intern validitet. Den externa validiteten återknyter till resultatens generaliserbarhet till andra 

kontexter och fall och som tidigare diskuterats lär inte studien kunna vara generaliserbar på 

breda generaliseringar bl.a. på grund av den historiska kontexten.
52

 

  Reliabiliteten i uppsatsen återsyftar på trovärdigheten att uppsatsen ska kunna replikeras av 

andra människor och att samma resultat ska uppnås. Annorlunda uttryckt konkretiserar 

reliabiliteten hur något mäts och i studier av kvalitativa drag kan det vara problematiskt att 

uppnå hög reliabilitet, eftersom tolkningsprocessen riskerar att baseras på godtyckliga 

värderingar. En viktig aspekt är förförståelsen eftersom beroende på vilka kunskaper och 

lärdomar en människa innehar kan det omedvetet prägla uppsatsen och leda den i en annan 

riktning.
53

 Detta kan undvikas genom att noggrant välja ut rätt analysverktyg för uppsatsen 

och specificera det teoretiska ramverket, det empiriska materialet och val av metod samt föra 

en diskussion kring de eventuella slutsatser som kan dras.    

                                                 
50 Denscombe, M. (2009: 398-401)   
51 Esaiasson, P. et al. (2012: 58) & Teorell (2007; 57-59) 
52 Esaiasson, P. et al. (2012:58-59) & Teorell (2007; 57-59) 
53 Esaiasson, P. et al. (2012:63-65) & Teorell (2007; 59) 



 

21 
 

4. Bakgrund 
Avsnittet beskriver CAP:s bakgrund dvs. en kort sammanställning och introduktion samt 

övergripande drag om Sveriges och Finlands jordbrukspolitiska situation tiden innan EU-

inträdet. 

4.1 CAP – Den gemensamma jordbrukspolitiken 
Efter de båda världskrigen hade Europa svårigheter att återhämta sig vilket blev grunden för 

ett samarbete mellan de ledande staterna i Europa och 1951 skapades Europeiska kol- och 

stålgemenskapen. Detta samarbete grundades av Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, 

Luxemburg och Västtyskland och tanken var att frambringa en gemensam marknad för kol 

och stål som skulle kontrolleras och övervakas av en gemensam supranationell myndighet. 

Det ekonomiska samarbetet utvidgades genom ”Romfördraget” år 1957 och fördjupades 

under benämningen EEC (European Economic Community).
54

 Jordbrukssektorn utmärktes av 

nationella klausuler och blev som många hade förutsett en värdig utmaning för EEC-

samarbetet. Genom prisstöd, tullar och kvantitativa importbegränsningar vidmakthöll 

medlemsstaterna en omfattande produktionsnivå, som utmärktes av självförsörjning av 

livsmedel men bidrog också till skillnader mellan staterna och komplicerade realiserandet av 

en enhetlig europeisk jordbrukspolitik. I och med skapandet av Romfördraget 1957 och EG 

1958 lades grunden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP.
55

 Jordbrukssektorn var ett 

omdiskuterat område där Tyskland och Nederländerna ville bibehålla jordbrukspolitiken på en 

nationell nivå medan Frankrike som var ett stort jordbruksland med ett lågproduktivt 

jordbruk, ej ville underteckna fördraget om jordbruket inte anlades på en internationell 

europeisk nivå.
56

 Skapandet av CAP påbörjades 1958 men policyn färdigställdes inte förrän 

1962. De övergripande mål som fastställdes i Romfördraget för medlemsstaterna uttrycktes i 

artikel 39.
57

 

a.  Att öka produktiviteten inom jordbruket genom att främja den tekniska utvecklingen, 

rationellt utveckla jordbruksproduktionen genom att utnyttja produktionsfaktorerna, 

främst arbetskraften. 

b. Att garantera jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, specifikt genom att 

öka medelinkomsten för dem som sysselsätter sig inom jordbrukssektorn. 

c. Att stabilisera marknaderna.  

d. Att trygga livsmedelsförsörjningen. 
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e. Att garantera konsumenterna tillförsel till skäliga priser.  

Baserat på fördragstexten betonade kommissionen fyra grundaspekter för jordbrukspolitiken 

nämligen: struktur-, marknads-, handels och sociopolitiska reflektioner som på ett eller annat 

sätt påverkade varandra. Strukturpolitiken betraktades som en nationell intressesfär och 

eventuella socialpolitiska ingripanden hade förankring i artikel 42 i Romfördraget där 

ministerrådet kunde bevilja insatser ”till skydd för jordbruk som är missgynnade genom 

strukturella och naturbetingade åtgärder”. Prispolitiken emellertid bedömdes som överstatlig 

och eftersträvade att skapa en enhetlig prisnivå för handeln med jordbruksprodukter baserad 

bl.a. på produktionskostnadsberäkningar. Det utgick ifrån en ”högprinslinje” grundad på 

rörliga importavgifter och i vissa fall tullar, möjligheter fanns för allmänna 

produktsubventioner.
58

 År 1962 skapades specifika marknadsregleringar för spannmål, fläsk, 

ägg och fjäderfä, vilket medförde att de tidigare tullarna ersattes av rörliga importavgifter, 

vars konstruktion gav en gradvis fördel för medlemsstaterna. År 1964 togs fler steg till att 

forma den gemensamma jordbrukspolitiken då marknadsregleringar för nötkött och 

mejeriprodukter genomfördes och år 1967 slöts en överenskommelse om gemensamma 

spannmålspriser.
59

 Intern kritik inom sektorn fortlöpte genom hela 1960-talet angående hur 

jordbruksstöden skulle betalas, år 1962 var det europeiska rådet som fördelade stöden med 

hjälp av enskilda stater i väntan på en alternativ lösning. År 1965 fanns det ännu inget förslag 

och kommissionen ansåg att EG som en enhet skulle betala, vilket skapade en livlig 

diskussion och det var först 1970 som det beslutades att samtliga medlemsstater skulle 

finansiera CAP.
60

 Den slutgiltiga versionen utgick ifrån fem grundlinjer hur EG:s 

jordbrukspolitik skulle formas;  

a. Target price; EG garanterade ett minimipris för produkter och livsmedel. 

b. Intervention price: Allt som producerades skulle bli upphandlat av särskilda 

prisinterventionsbyråer i medlemsstaterna (för att bibehålla priset). 

c. Entry price: Ett minimipris för att importera jordbruksvaror till EG. 

d. Levy: En skatt som läggs på importerade jordbruksvaror för att kompensera 

inträdespriset, 5) Refund: En återbäring till EG exportörer för att konkurrera på 

världsmarknaden (eftersom EG priserna var högre än i omvärlden).
61
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De ovan nämnda grundlinjerna bibehölls nästintill fram till reformen 2003 och har under 

årens lopp varit utsatt för kritik från olika aktörer.
62

 Den kritik som framkommit beror bl.a. på 

stadgan att bönder skulle få betalt för den mängd de producerade genom att dessa varor blev 

uppköpta, vilket skapade en ojämn balans i marknaden varvid det blev problematiskt för 

bönderna i den så kallade tredje världen att expotera sina varor till EG. Kritik riktades också 

mot att det kasserades eller sparades stora kvantiteter överskott av livsmedel när en stor del av 

befolkningen i världen svalt. Kritiken kom främst ifrån WTO (World Trade Organisation), 

USA och medlemsstaterna själva inom EG.
63

 

  CAP bidrog också till fler problem såsom att de mindre bönderna missgynnades eftersom de 

större gårdarna kunde producera mer och var därmed mer lönsamma, det överskott som 

framställdes fick magasineras till kostsamma utgifter och överproduktionen bidrog till att 

jordarna utsattes för miljöskadliga gifter. Redan på 1960-talet observerades dessa svårigheter 

och det framkom olika förslag på reformer som skulle minska överproduktionen, men inga 

förslag hörsammades.
64

 När Storbritannien fick medlemskap återupptogs diskussionen av en 

reformation kring CAP, eftersom Storbritannien importerade en stor del av sina livsmedel 

blev det tydligt att i jämförelse med andra medlemsstater förlorade Storbritannien pengar 

p.g.a. sin mindre jordbrukssektor.
65

 Under 70-talet och 80-talet fortsatte diskussionerna kring 

en reformering av CAP eftersom överproduktionen och kostnaderna ökade i högre grad. Först 

år 1991 presenterades MacSharry reformen för att förändra CAP, tanken var att minska 

prisgarantin och kompensera den istället med ett direktstöd till bönderna som skulle minska 

överproduktionen. Iden kritiserades kraftigt av medlemsstaterna men godkändes i en aning 

förändrad version, som visade sig minska överproduktionen, men ersättningen som betalades 

till Storbritannien och Frankrike var så påtaglig att den sammanlagda kostnaden för CAP 

tilltog.
66

 Reformen bidrog även till prissänkningar och kompensationsbetalningar per hektar 

för spannmål och oljeväxter samt ökade bidrag till nötkött. Förutom direktstöden ingick också 

inkomststöden, pris och marknadsregleringar, som sponsrades av EU:s budget eller genom 

konsumentpriser.
67

   

  Reformen av CAP som genomfördes 2003 innebar att EU avskrev prisgarantin men behöll 

direktstödet och i samband med budgetförhandlingarna 2005 var CAP åter igen i fokus där 

speciellt Storbritannien uppmanade till nya reformer. Efter 2005 har CAP genomgått 
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förändringar där EU har lanserat bl.a. ett gårdsstöd, program för landsbygdsutveckling samt 

mjölkvoter och sänkt stödpriserna och övergått från kopplade produktionsstöd till frikopplade 

stöd.
68

   Mellan åren 2013 och 2015 har EU fått utstå kraftig kritik bl.a. för att jordbruket står 

för cirka 40 % av EU:s totala budget samt att många sektorer inom jordbruket har upplevt 

förluster. Flertalet medlemsstater såsom Tyskland, Frankrike och Polen har efterfrågat mer 

EU-stöd till gårdar i kris i form av exportbidrag och stöd för privat lagring samt mer effektivt 

gårdsstöd. Flera medlemstater har en oro över likviditetsproblemen på gårdarna och de 

områden som hittills har upplevt förluster är mjölkgårdar och grisproducenter, samt p.g.a. den 

torra sommaren 2015 i Europa har foderpriserna ökat.
69

 

4.2 Sveriges Jordbrukspolitik – Från protektionism till fri 

marknad 
Sveriges jordbrukspolitik har sina rötter ifrån 1930-talets kris, som utmärktes av arbetslöshet 

och minskad köpkraft, vilket resulterade i att efterfrågan på svenska exportvaror och priserna 

på kött, spannmål och smör reducerades. Livsmedelsexporten inskränktes av den växande 

protektionismen där varje land försökte bevara sina marknader genom handelshinder, vilket 

förvärrade krisen. Lösningen ansågs vara att organisera jordbrukssektorn inom produktion och 

forma marknadsregleringar. Under 1930-talet skapade sig jordbruksorganisationerna Sveriges 

Allmänna Lantbrukssällskap, senare Lantbruksförbundet, och Riksförbundet Landsbygdens 

Folk (RLF senare LRF 1971) en stark position inom jordbruksnäringen.
70

 Organisationerna 

bidrog till samordning mellan de olika kooperativa andelsföreningarna och syftet var att samla 

bönderna till dessa producentkooperativa föreningar som försökte hindra ”skadlig” 

konkurrens genom leveransplikt. Under 1930-talet verkställdes ett antal regleringar vars mål 

var att avskilja den nationella marknaden från konkurrens och stadga priserna. Ett av de mer 

utmärkande besluten var 1933 års krisuppgörelse (”Kohandeln”) mellan Bondeförbundet och 

Socialdemokraterna vilket resulterade i att båda partierna godkände viktiga aspekter av det 

andra partiets politik. Regleringar som infördes var bl.a. mjölkreglering och margarinaccis för 

att subventionera smörexporten och tullar på specifika jordbruksvaror.
71

 Regleringarna 

resulterade i rubbningar av marknaden och medförde fler regleringar, allt eftersom formades 

en förhandlingsekonomi av korporativ standard där RLF och Lantbruksförbundet hade 

möjlighet att förhandla med regeringen om bidrag, subventioner och priser. De tre syften som 

skulle införlivas var;
72
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a. Inkomstmålet: Målet var att bönderna skulle få en ekonomisk nivå jämbördig med 

industriarbetarna, genom att hålla uppe priserna. 

b. Effektivitetsmålet: De mindra gårdarna skulle slås samman genom rationaliseringar för 

att uppnå effektivitet.  

c. Produktionsmålet: Genom gränsskydd och prispolitik skulle konkurrensen motverkas 

från Sveriges gränser samt säkerställa böndernas inkomster och därmed bidra till 

självförsörjning som en del av försvarsberedskapen.  

Målsättningarna kritiserades eftersom de ansågs vara icke konkret utformade och att 

prisregleringen bidrog till ett förhandlingsscenario som var tekniskt invecklat och expertstyrt, 

samt att böndernas ekonomiska nivå inte blev jämbördig med industriarbetarna, trots detta 

ökade matpriserna. Berömda ekonomer såsom Gunnar Myrdal, Erik Lundberg och Gustaf 

Åkerman m.fl. ansåg att prisregleringarna hade medfört en försenad strukturförändring och en 

dyr överproduktion vilket resulterade i orättvisa fördelningseffekter på konsumenternas 

bekostnad. Denna diskussion fortlöpte ända fram till 1960-talet, trots en ökande tillväxt i 

ekonomin fortsatte matpriserna att minska på världsmarknaden. De målsättningar som hade 

skapats på 1930-talet blev relativt oförändrade under och efter 1960-talet. Inkomstmålet 

tystades ner men påverkade ändå politikens realisering. Produktionen skulle minskas, trots 

detta bibehölls gränsskyddet och prispolitiken.
73

 Flertalet av bönderna var kritiska mot den 

fortlöpande omvandlingen av det svenska jordbruket och dess nedläggning av smågårdar som 

präglade efterkrigstiden. Denna kritik fortsatte genom 1970-talets radikalisering och 

lanseringen av den gröna vågen, där funderingar uppkom varför svenska bönder skulle minska 

sin produktion när människor upplevde hungerkatastrofer i utvecklingsländerna. I och med 

kritiken förändrades jordbrukspolitiken i den grad att inkomstmålet framhävdes och syftet 

med rationaliseringen minskade. Resultatet blev ett system av prisregleringar, tullar och 

varierande stödformer och lantbrukskooperationen fick mer insyn över förädlingsledet. Allt 

eftersom växte även jordbruksbyråkratin och olika särintressen ökade i samband med 

omformningen av regleringarna, där varje part försökte försvara eller förstärka dåvarande 

regelverk.
74

  

I början av 1980-talet var den allmänna definitionen att jordbrukspolitiken sedan 1930-talets 

krisbekämpning och ”kohandel” hade uppfyllt sitt syfte och den livsmedelspolitiska 

utredningen från 1983 föreslog inte någon radikal förändring utan förespråkade en justering 

av den förda politiken gällande mål och medel. Mellan partierna (S, M, C och Fp) rådde det 
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samstämmighet och inom den så kallade järntriangeln bestående av den inre beslutsarenan 

(aktörer och byråkrater inom jordbrukssektorn) rådde det också enighet. Den kritik som kom 

efter utredningen 1983 var annorlunda och utgick ifrån att diskutera politikens dåvarande 

syfte.
75

 Boken makten över maten skapade en omvälvande diskussion och påverkade den 

politiska agendan där argumenten var många för en avreglering. Livsmedelsutredningen från 

1984 valde att inte följa LRF:s eller Centerpartiets linje, utan de förespråkade för ett 

genomgripande formförslag där tyngden låg på avreglering. Finansdepartementet som vid 

regeringsskiftet 1982 återtog en stark position i regeringen menade att prisregleringarna 

bidrog till överproduktion och de växande prisökningarna av livsmedel medverkade till 

inflation. Finansdepartementet försökte redan 1983 få Jordbruksdepartementet att påverka 

beslutet om avreglering, vilket dock misslyckades. År 1986 gjordes en utredning av Svante 

Lundkvist med syfte att analysera faktorerna bakom de ökande matpriserna tillsammans med 

mellanledens påverkan.
76

 Utredningen utgick ifrån en jämförande design med andra länder 

och slutsatserna blev att det var monopoltendenser inom mellanleden och dessa orsakade 

svårigheterna med prisregleringarna och gränsskyddet. Allt eftersom debatten fortskred 

uppkom det en allians mellan de ekonomer som kritiserade systemet och Finansdepartementet 

som drev på förändringsprocessen. Successivt formades ny kunskap gällande 

jordbrukspolitiken under 1980-talet som var starkt kritiskt till systemet, olika analyserna hade 

funnit problem i jordbrukspolitikens målsättning och att den dåvarande politiken hade medfört 

höga kostnader för konsumenterna och skattebetalarna.
77

 År 1990 godkändes den nya 

reformen, därmed nya livsmedelspolitiken som förändrade det svenska jordbruket. 

Prisregleringarna upplöstes och kompenserades med marknadspriser och till följd därav 

försvann inkomstmålet. Bönderna ersattes med omställningsstöd och lantbruksbyråkratin 

minskades. År 1995 blev Sverige EU-medlem och anslöt sig till CAP, efter fyra år av 

avreglering blev det svenska jordbruket återreglerat.
78

  

4.3 Finlands jordbrukspolitik – En återgång till familjejordbruk 
Finlands nuvarande jordbrukspolitik har delvis sin grund ifrån slutet av 1800-talet och början 

av 1900-talet och fram till andra världskriget. Finland är det nordligaste land där jordbruk 

bedrivs och har en växtperiod som är kortare än Sverige. Från slutet av 1800-talet bidrog 

Finlands isolering till att majoriteten av bönderna inriktade sig på att framställa spannmål och 
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livsmedel för att uppnå det grundläggande självförsörjningsbehovet.
79

 Jordbruket vid denna 

tidpunkt var den största näringsgrenen i Finland men karaktäriserades av småskalighet och 

handeln med jordbrukslivsmedel var begränsad. Under slutet av 1800-talet förändrades 

Finlands produktionsmönster i och med tillgången av billig importerad spannmål från 

Ryssland och USA som nästintill konkurrerade ut den inhemska spannmålen. Samtidigt 

skiftade den nationella och internationella marknaden och efterfrågan på mejeriprodukter och 

kött ökade och ansågs vara mer lönsamt än spannmål. Denna omställning på den ekonomiska 

marknaden bidrog till att bönderna i Finland växlade från att odla spannmål till att framställa 

kött och mejerilivsmedel, en utveckling som varade fram till slutet av 1980-talet.
80

 

  Runt 1920-talet utmärktes Finlands jordbruk i allt högre grad av privatägda familjejordbruk 

och år 1922 implementerades en av flera landreformer vars syfte var att omfördela mark till 

arrendatorer och jordlösa lantarbetare för att minska missnöjet på landsbygden. För att mildra 

effekten av 1930-talets kris på jordbruket införde den finska regeringen tullar på 

jordbruksimporten för att gynna den inhemska produktionen. Tullarna bidrog till att den 

odlade arealen ökade och böndernas inkomster minskade mindre jämfört med andra 

omkringliggande länder. Importbegränsningarna gällande spannmål medverkade till en 

återgång av varierat jordbruk, där bönderna i Finland år 1938 producerade cirka 90 procent av 

den nationella efterfrågan på spannmål.
81

  

  I och med det finska vinterkriget och fortsättningskriget upplevde Finland en livsmedelsbrist 

som förvärrades av att Finland överlämnade landområden cirka en tiondel av sin 

jordbruksmark till det dåvarande Sovjetunionen. Kunskaperna ifrån 1930-talets kris och 

krigsåren övertygade förmodligen Finland att garantera livsmedelsförsörjningen för att 

undvika underskott. Jordbrukspolitiken som fördes efter kriget utgick ifrån att bosätta de cirka 

40 000 bönder som hade blivit fördrivna p.g.a. kriget, majoriteten av bönderna fick gårdar och 

mark som innan hade använts i mindre effektiv produktion medan andra fick ”cold farms” 

dvs. mark som var tvungen att röjas eller dräneras innan den kunde producera. Regeringen 

finansierade storskaliga projekt tillsammans med efterkrigstidens vidarebosättningsprogram 

för röjning och dränering av marker som ansågs lämpliga för jordbruk. Resultatet av 

finansieringen bidrog till att den odlade arealen utvidgades med 450 000 hektar och Finland 

odlade mer mark än innan kriget, vilket betraktades av många som en exceptionell utveckling 

i ett land som också hade en växande industriell expansion. Finland var därmed bland de få 
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industrialiserade länder där antalet gårdar ökade i antal efter 1945 och vid 1950 uppnådde 

antalet gårdar cirka 260 000.
82

             

  Under 1960-talet påbörjades en stor förändring inom jordbrukssektorn, produktiviteten växte 

hastigt, åkerarealerna ökade och resultatet blev överproduktion. År 1969 i ett försök att 

minska överproduktionen stiftades lagar som gav bönderna rätt till kompensation för mark 

som inte brukades. Syftet med lagarna var att åstadkomma en skiftning till svinuppfödning 

och mjölkproduktion. Trots regleringar inom jordbrukspolitiken uppkom det överproduktion 

av griskött och ägg. I början av 1960-talet hade Finland uppnått sitt första mål, nämligen 

självförsörjning men under den senare delen av 1970-talet var överproduktionen ett givet 

faktum. Eftersom Finlands inhemska konsumtion av livsmedel hade stagnerat skulle 

överskotten fortsätta att växa om inte jordbrukspriserna minskade.
83

 Under 1970-talet 

lanserade regeringen olika jordbruksprogram för att uppmuntra bönder att växla sin 

produktion från produkter med överskott såsom ägg, mjölk och kött till vete, socker och 

grönsaker. Trots varierande begränsningsåtgärder fortsatte överproduktionen in på 1980-talet 

med fortsatt överskott, minskade priser och dyra exporter runt om i världen. Resultaten blev 

att regeringen fördubblade sina insatser för att kontrollera produktionen och manade till 

återplantering av skog på överflödig jordbruksmark. Regeringen införde ”target price” så 

kallat minimipris reglerat av the Ministery of Agriculture and Forestry varje vår och höst efter 

förhandlingar med kooperativet The Central Union of Agricultural Producers and Forest 

owner (MTK). I slutet av 1980-talet tillhörde cirka 90 % av bönderna i Finland någon 

jordbruksförening och MTK fungerade som en samlingsenhet för föreningarna och 

representerade bönderna i olika prisförhandlingar.
84

 Förhandlingarna utgick ifrån att 

bestämma hur mycket ersättning bönderna skulle få för ökade satsningskostnader samt hur 

mycket de anställda på gårdarna skulle få betalt. Efter följande förhandlingar reglerades 

priserna för olika grödor och livsmedel, priserna sänktes där det var överskott och krävde att 

bönderna skulle bidra till de subventionerade exporterna. År 1987 tilltog diskussionen om 

återplantering av skog, högre skatter på deltidsbönder och högre pension för bönder som 

pensionerade sig tidigt. För att undvika storskaliga industriella jordbruk infördes 

nivåregleringar och speciella licenser i tron om att små enheter skulle bidra till minskad 

överproduktion och bevara traditionen av familjegårdar.
85
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  I början av 1990-talet påbörjades processen gällande ett EG-medlemskap och många bönder 

ansåg att jordbrukspolitiken skulle bli en tuff förhandlingsfråga. Frågetecken fanns kring den 

högre prisnivån i Finland jämfört med EG, stöden till jordbruket var större i Finland samt att 

det regionala stödet var mer omfattande och att livsmedelsindustrin var mindre effektiv än 

EG. En tydlig oro fanns att EG-medlemskapet och anslutningen till CAP skulle leda till en 

kollaps av det inhemska jordbruket.
86

 År 1995 blev Finland precis som Sverige fullvärdiga 

medlemmar i EG och den finska livsmedelsbranschen gick mot en mer marknadsorienterad 

utveckling, men med CAP som övergripande styrenhet.  

4.4 Sverige och Finland – likartad struktur, annorlunda utformning 
 Som nämnt innan uppvisar Sverige och Finland likheter och skillnader i både den historiska 

kontexten, jordbrukens struktur och omfattning. Under 1930-talet präglades båda länderna av 

en slags protektionism, regleringar och tullar infördes för att skydda den inhemska 

marknaden. De tre målsättningar Sverige lanserade skiljde sig en aning åt Finlands, som inte 

hade något konkret inkomstmål eller effektivitetsmål. I Finland var inte målet att slå samman 

de mindre gårdarna till stora enheter utan de tillämpade istället bl.a. cold farms vilket gav 

upphov till fler småbruk. Däremot delade de båda länderna ett gemensamt produktionsmål 

dvs. genom gränsskydd och prispolitik säkerställa böndernas inkomst och nivån av 

självförsörjning. För Sveriges del bidrog målsättningarna till att prisregleringarna var 

expertstyrda och tekniskt invecklade som bidrog i slutändan till en dyr överproduktion. Under 

efterkrigstiden valde Sverige att stimulera rationaliseringen och resultatet blev nedläggning av 

smågårdar, Finlands utveckling var annorlunda och statliga jordbruksprogram bidrog till en 

expansiv utveckling som resulterade i överproduktion. Den avregleringsdebatt som fortlöpte i 

Sverige under 1980-talet fanns inte i Finland utan tanken var att genom olika 

jordbruksprogram växla produktionen, återplantera skog och nivåregleringar m.m. skulle 

överproduktionen minska. De båda fallen har också under historiens gång haft kooperativa 

aktörer som har fungerat som samlingsenheter och representerat bönderna i prisförhandlingar 

och påverkat jordbrukspolitiken i ett visst avseende. Trots att fallen delar strukturella och 

geografiska likheter visar historien två olika jordbrukspolitiska skeenden.      

 5. Resultatredovisning  
Resultaten som framkommit presenteras utifrån frågeställningen tillsammans med teorin och 

analysmodellen. Först presenteras Sverige och Finlands mål i förhandlingsupplägget inför 

EU-inträdet.  Sedan vilka jordbrukspolitiska prioriteringar Sverige och Finland gjorde i 

samband med reformen av CAP år 2003 och 2015. Avslutningsvis presenteras det om det 
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finns differenser i de nationella regelverken som kan förklara förändringarna i den faktiska 

utvecklingen.  

5.1 Sveriges anslutningsfördrag inför EU/CAP-inträdet 
Innan EU/CAP-inträdet karaktäriserades Sveriges jordbrukspolitik av gränsskydd och interna 

marknadsregleringar. I och med det anslutningsfördrag som förhandlades fram där CAP var 

en viktig del, ändrades Sveriges jordbrukspolitik riktning.
87

 

   En betydelsefull aktör som påverkade jordbrukspolitikens feedback under lång tid var LRF, 

på 1980-talet uppgick den svenska statens stöd till jordbruket till 17 miljarder kronor årligen 

och matpriserna var 60 procent högre i Sverige jämfört med EG. LRF arbetade för att 

gränsskyddet skulle bevaras under avregleringen och att staten skulle bidra med 

omställningsstöd på 14 miljarder. Inför anslutningen till EU var inställningen splittrad mellan 

bönderna vad ett EU-medlemskap skulle innebära. Den nationella jordbrukspolitiken hade 

inte levt upp till förväntningarna och avregleringen bidrog till negativa konsekvenser.
88

 LRF 

förespråkade ett medlemskap eftersom de ansåg att EU representerade stabilitet och nya 

möjligheter, där den fria handeln med jordbruksprodukter skulle bli en givande utmaning. Oro 

fanns bland bönderna och inom LRF att andra EU-länder med bättre klimat skulle konkurrera 

ut de svenska bönderna. Förespråkarna för en anslutning menade att det effektiva och ”rena” 

svenska jordbruket skulle mäta sig väl med andra medlemstaters jordbruk och att EU:s 

jordbruksstöd skulle bli räddningen för det svenska jordbruket.
89

 Inom den politiska sfären var 

åsikterna splittrade där vissa politiker ansåg att konsumenterna borde direkt få ta del av 

prissänkningarna på jordbruksprodukter medan andra ansåg att en fullständig prisutjämning 

borde införas efter en övergångstid, speciellt inom animaliesektorn där priserna varierade 

anmärkningsvärt. Inför medlemsförhandlingarna och anslutningsfördraget var feedbacken 

olikartad från jordbruksaktörerna, men anslutningsfördraget uppvisar konkreta drag att 

Sverige inriktade sig på att tillämpa EU:s och CAP:s politik fullt ut från första dagen förutom 

i några sakfrågor.
90

  

  Anslutningsfördraget är ett digert aktstycke och den del som omfattar jordbruket vilar på 

artikel 137 som fastslår att de rättigheter och skyldighet som inbegriper den gemensamma 

jordbrukspolitiken skall fullt ut gälla i Sverige.
91

 Ett av tilläggen i fördraget som Sverige och 

Finland lyckades förhandla fram var artikel 142 som utgick ifrån att kommissionen godkände 

att länderna i fråga gav långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruksregioner norr om den 

                                                 
87 Bibliotek, arkiv och historiska projekt. (2002) 
88 Bibliotek, arkiv och historiska projekt. (2002) 
89 Bibliotek, arkiv och historiska projekt. (2002) 
90 Jordbruksverket. (2014). 
91 Europeiska gemenskapernas officiella tidning (1994: 45) 



 

31 
 

sextioandra breddgraden för att garantera jordbruksverksamhet i specifika regioner. Det var 

kommissionens uppgift att bestämma vilka regioner som skulle inkluderas i stöden baserat på 

låg befolkningstäthet, jordbruksarealens andel av den totala arealen samt den andelen av den 

totala jordbruksarealen som användes till odling av livsmedel. Stödet begränsades av att det 

inte fick vara sammankopplat med framtida produktion eller bidra till att produktionen ökade 

eller att det samlade stödet ökade gentemot stödet under en referensperiod före anslutningen. 

Idén med stödet var att bibehålla en traditionell primärproduktion anpassad till 

klimatförhållandena samt skydda miljön och bevara landsbygden.
92

 Grundtanken inom CAP 

är att det inte ska finnas någon gränskontroll för handel med djur, dock finns det undantag för 

medlemsstaterna att ansöka om ”tryggheter” för skydd mot olika sjukdomar. Dessa 

”tryggheter” innebär att enskilda medlemsstater kan ha hårdare nationella regler för import av 

levande djur om det baseras på smittskyddssynpunkter. Vid tillfället för anslutningsfördraget 

hade Sverige ett bra smittskyddsläge som var en konsekvens av det geografiska läget, små 

djurpopulationer, begränsande importvillkor samt en effektiv bekämpning av djursmittor. För 

att bibehålla denna situation ansökte Sverige om ”tryggheter” för 28 sjukdomar hos 

nötkreatur, får, grisar, getter, fjäderfä och bin m.m. Förhandlingarna blev långdragna speciellt 

i frågan om salmonella och tvisten bilades inte förrän den sista nattens överläggningar, 

resultaten blev att Sverige fick sina 28 garantier godkända.
93

 Sverige prioriterade också att få 

stöd för havren som var en gröda som odlades i en liten skala i EU, resultatet blev att havren 

godkändes för intervention och exportbidrag. Dessutom fick Sverige möjlighet för stöd för 

stärkelsetillverkning av havre och korn, produktionen fick inte överskrida mer än 10 000 ton. 

Eftersom CAP länge hade präglats av överproduktion baserades systemet gällande socker och 

mjölk på kvotering, varje land hade en egen landskvot . För Sverige var landskvoterna en 

viktig sakfråga men resultatet blev något lägre kvoter än vad som hade begärts. Sockerkvoten 

A blev 336 364 ton och sockerkvoten B blev 33 636 ton i raffinerat socker, mjölkkvoten i 

leveranser blev 3300 000 ton och i direktförsäljning 3000 ton. Bidragskvoten för totala antalet 

djur blev 250 000 och det totala antalet bidragsrättigheter blev 155 000. Överskridande av 

kvoter speciellt mjölk ledde till tilläggsavgifter.
94

 Andra sakfrågor som Sverige prioriterade 

var godkännande för mullning av morötter, strängare nationella bestämmelser för transport av 

dräktiga kor och nyfödda kalvar, samt lanseringen av tre äppelsorter till handelsnormernas 

sortlista.
95
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   Medlemskapet 1995 innebar att svensk jordbrukspolitik införlivades i en övernationell 

jordbrukspolitik bestående av bl.a. arealersättning, djurbidrag, miljöbidrag och exportbidrag 

m.m. Denna politik hade ett flertal likheter med de mål som en gång i tiden hade präglat 

svensk jordbrukspolitik; nämligen öka produktiviteten, garantera en skälig levnadsstandard, 

stabilisera marknaden, säkerhetsställa livsmedelsförsörjningen samt garantera livsmedel till 

skapliga priser. Dessa mål skulle realiseras genom marknadsregleringar tillsammans med 

strukturpolitiska, regionalpolitiska och miljöpolitiska åtgärder. Sveriges jordbrukstullar 

avskaffades tillsammans med införelseavgifterna och subventionerna ersattes av riktpriser och 

interventionspriser
96

.                           

5.1.2 Finlands anslutningsfördrag inför EU/CAP-anslutningen    
Innan medlemskapet till EU/CAP var aktuellt för Finlands del präglades jordbrukspolitiken av 

statliga jordbruksprogram, interna marknadsregleringar exempelvis target price och 

nivåregleringar för att bevara småbruken. En betydelsefull aktör som påverkade feedbacken 

var kooperativet MTK som representerade bönderna i prisförhandlingarna med den finska 

staten. MTK arbetade för att familjejordbruken skulle bevaras och att bönderna var 

garanterade en rimlig inkomst. Tillsammans med staten utarbetade MTK förslag om 

nivåregleringar för att minska överproduktionen och vidmakthålla de små jordbruksenheterna. 

Inför EU-anslutningen var inställningen splittrad mellan bönderna. Den nationella 

jordbrukspolitiken hade inte levt upp till förhoppningarna och överproduktionen hade bidragit 

till negativa konsekvenser.
97

 Förespråkarna för en anslutning inom MTK menade att EU 

representerade stabilitet och nya möjligheter. Oro fanns kring den högre prisnivån i Finland 

jämfört med EU, jordbruksstöden och de regionala stöden var mer omfattande och att 

livsmedelsindustrin var mindre effektiv än EU. Bland bönderna och inom den politiska sfären 

var åsikterna splittrade, vissa politiker ansåg att anslutningen till CAP kunde leda till en 

kollaps av det nationella jordbruket. Inför medlemsförhandlingarna och anslutningsfördraget 

var feedbacken olikartad från jordbruksaktörerna och anslutningsfördraget uppvisar att 

Finland hade som målsättning att förhandla i vissa sakfrågor och därmed inte tillämpa CAP:s 

politik fullt ut.
98

 

 I likhet med Sveriges fall vilar Finlands jordbrukspolitik på artikel 137 i anslutningsfördraget 

som fastslår att de rättigheter och skyldigheter som innefattar den gemensamma 

jordbrukspolitiken skall fullt ut gälla. Som nämnts innan i avsnitt 5.2 förhandlade Finland 

fram artikel 142 som utgick ifrån att kommissionen godkände att Finland gav långsiktigt stöd 
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på nationell nivå till jordbruksregioner norr om den sextioandra breddgraden för att 

tillförsäkra jordbruksverksamhet i särskilda regioner.
99

 Artiklarna 138-140 utgår ifrån att 

Finland fick rätt till att lämna ett gradvis minskande statligt stöd till producenter av 

basprodukter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken, under övergångstiden. I 

artikel 141 står det om anslutningen bidrar till påfrestande konsekvenser trots möjligheterna i 

artiklarna 138-140 får Finland ge producentstöd på nationell nivå för att underlätta 

integrationen i CAP. Artikel 147 fastställer att om Finland upplever kraftiga 

marknadsstörningar hade de rätt fram till den 1 januari år 2000 att lämna in en begäran till 

kommissionen som skulle besluta om skyddsåtgärder inom 24 timmar.
100

 I likhet med 

Sveriges fall ansökte Finland om tryggheter för skydd mot djursjukdomar bl.a. för sjukdomar 

hos nötkreatur och svin samt salmonella. Vid tillfället för anslutningsfördraget hade också 

Finland ett bra smittskyddsläge. Finland blev beviljade en tidfrist fram till 1 januari 1996 att 

tillämpa sin nationella märkning av nötkreatur och svin. Kommissionen godkände också att 

Finland fick uppskov till 1996 för vissa anläggningar och att köttet från dessa anläggningar 

endast skulle användas inom det nationella territoriet.
101

 Finland prioriterade även att få stöd 

för havren som godkändes för intervention och exportbidrag samt fick de beviljat stöd vissa 

mängder utsäde och spannmål för utsäde p.g.a. specifika klimatförhållandena. Dessutom fick 

Finland möjlighet till stöd för stärkelsetillverkning av havre och korn, produktionen fick inte 

överskrida mer än 50 000 ton.
102

 I likhet med Sverige var landskvoterna en betydelsefull 

sakfråga för Finland, sockerkvoten A blev 133 433 och sockerkvoten B blev 13 343 ton 

raffinerat socker. I och med att Finland producerade isoglukos (ett sötningsmedel baserat på 

stärkelse) fick de en A kvot på 10 845 och en B kvot på 1085 ton torrvara. Finland blev också 

beviljat att under det första året efter anslutningen få importera råsocker från tredje land till 

minskad avgift inom mängden av 40 000 ton. Mjölkkvoten i leveranser blev 2 342 000 ton 

och i direktförsäljning 10 000 ton.
103

 Bidragskvoten för totala antalet djur blev 250 000 och 

det totala antalet bidragsrättigheter blev 55 000.
104

   Medlemskapet 1995 innebar att finsk 

jordbrukspolitik införlivades i en övernationell jordbrukspolitik bestående av bl.a. 

arealersättning, djurbidrag, miljöbidrag och exportbidrag m.m.  
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5.1.3 Stigberoende eller allmän politisk vilsenhet  
Den historiska kontexten mellan Sverige och Finland uppvisar både likheter och skillnader i 

utformandet av jordbrukspolitiken. Utifrån historisk institutionalism kan jordbrukspolitiken 

som fördes ifrån 1930-1980-talet i Sverige betraktas som ett stigberoende eftersom 

målsättningarna (inkomstmålet, effektivitetsmålet och produktionsmålet) var grundläggande 

för utformningen och påverkade utvecklingen över tid och begränsade vissa aktörers 

handlingsutrymme.
105

 Den positiva feedback som målsättningarna skapade, bidrog till att 

jordbruket och dess institutioner inte fick fullt handlingsutrymme och begränsade graden av 

institutionell påverkan. Även i Finlands fall utifrån teorin kan jordbrukspolitiken ifrån 1920-

1960 betraktas som ett stigberoende. De riktlinjer som fastlades (landreformer, 

importbegränsningar, statliga jordbruksprogram och garanterad livsmedelsförsörjning) var 

grundläggande för jordbrukspolitikens utförande och hade inverkan över tid och inskränkte 

vissa aktörers och institutioners handlingsutrymme och begränsade omfattningen av 

institutionell påverkan.
106

 Som beskrivits innan fanns det likheter i de båda fallens tidigare 

jordbrukspolitik dvs. stigberoende 1, där de båda länderna tillämpade importbegränsningar, 

produktionsmål och garanterade livsmedelsförsörjningen. Däremot skiljer sig fallen i vissa 

målsättningar och tidpunkterna för critical junctures. 

  I Sveriges fall kan 1980-talet betraktas som en critical junctures dvs. en brytpunkt från den 

dåvarande politiken med dess målsättningar. En betydelsefull form av negativ feedback som 

resulterade i en critical junctures var Makten över maten som förespråkade för 

konkurrensutsättning, frihandel och en radikal avreglering samt att lantbrukskooperationen 

hade en för stark ställning. Studien blev omdiskuterad och påverkade den politiska agendan 

där många förespråkade en avreglering. En annan aktör som bidrog till utvecklingen av 

negativ feedback och stimulerade stigbytet var Finansdepartementet som år 1982 återtog sin 

position och tillsammans med ekonomer förespråkade en avregleringsprocess. Den negativa 

feedbacken gällande stigberoende 1 (jordbrukspolitiken från 1930-1980) resulterade i en 

critical junctures där resultatet blev en avregleringsreform år 1990 och var början på en ny 

stig, nämligen stigberoende 2.  

  Finlands utveckling är annorlunda jämfört med Sverige, jordbrukspolitiken från 1920-1960 

kan betraktas som stigberoende 1. Den dåvarande jordbrukspolitiken utmärktes av 

familjejordbruk och självförsörjning m.m. Det finska vinterkriget och fortsättningskriget 

tillsammans med livsmedelsbristen kan ses som en critical junctures som inte förändrade 
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stigberoende 1 utan bidrog till att aktörer framförde positiv feedback gällande en garanterad 

livsmedelsförsörjning och därmed bidrog till självförstärkande mekanismer att bevara 

stigberoende 1. Den dåvarande jordbrukspolitiken bidrog till en exceptionell utveckling där 

självförsörjningsmålet uppnåddes under 1960-talet och under 1970-talet var överproduktionen 

ett faktum. Överproduktionen bidrog till negativ feedback från flertalet aktörer och 

institutioner och resultatet blev olika jordbruksprogram för att växla produktionen från varor 

med överskott samt begräsningsåtgärder. Överproduktionen under 1970-1980 kan ses som en 

critical junctures dvs. en brytpunkt från den produktionsinriktade politik som hade förts 

mellan 1920-1960 och som resulterat i överproduktionen. Den nya linjen dvs. stigberoende 2 

under denna tidpunkt fram till 1990 blev inte som i Sveriges fall en radikal avreglering, utan 

istället en återgång till småbruken och familjegårdarna genom nivåregleringar och 

återplantering av skog. Målet med dessa regleringar var att hindra en överproduktion men 

samtidigt bevara jordbruken, vilket förmodligen var ett resultat av erfarenheterna ifrån 

krigsåren och därmed var en avreglering inte rätt väg som i Sveriges fall.
107

  

   I Sveriges fall kan en diskussion föras ifall idén om avreglering kan betraktas som 

stigberoende 2 eftersom politiken aldrig fullt ut realiserades innan anslutningen till CAP. Det 

går inte att undgå att de feedbackeffekter som fanns bl.a. inom svenskt näringsliv ville se en 

brytning från den kostsamma politik som hade förts sedan 1930-talet. Stigbytet var 

komplicerat och tidskrävande och aktörer såsom LRF försökte bidra till att vidmakthålla den 

gamla jordbrukspolitiken eftersom de ansåg att konsekvenserna skulle bli för stora för att 

avbryta förloppet. Inför medlemskapet var LRF överlag positiva inför en anslutning och 

bidrog med positive feedback, eftersom de förmodligen ville se ett stigbyte ifrån den 

avreglering som hade påbörjats. Utmärkande drag i förhandlingsprocessen är att Sverige inte 

engagerade sig i fler jordbruksfrågor, trots att jordbruket inte hade ingått i EES-avtalet 1992 

(europeiskt samarbetsområde) utan var en ny förhandlingspost. En diskussion kan föras ifall 

effekterna av avregleringspolitiken bidrog till att fler sakfrågor inte lyftes fram. Utifrån teorin 

kan man anta att den feedback som hade först fram kring avreglering och skapandet av nya 

institutioner såsom exempelvis Jordbruksverket bidrog till självförstärkande mekanismer där 

mönstren i maktdelningen påverkade handlingskraften att vidmakthålla den förda 

avregleringspolitiken. De grundläggande beslut som togs kring avreglering kan antas ha 

påverkat förhandlingarna och begränsat politikernas och intresseorganisationernas 

handlingsutrymme. Däremot kan man följaktligen anta att anslutningen till CAP och 

tillbakagången till ett återreglerat jordbruk med kvotfördelning förändrade Sveriges 
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jordbrukspolitik till viss del. Emellertid är det svårt att betrakta anslutningen till EU/CAP som 

en critical junctures utan att ha analyserat tiden efter anslutningen och fram till år 2003 (som 

kommer kortfattat beskrivas i nästa stycke) för att se om Sveriges politik avvek från 

stigberoende 2. 

    I Finlands fall kan en diskussion föras om regleringen under 1970-1990 kan betraktas som 

ett stigberoende 2, eftersom politiken endast ändrade riktning i ett visst avseende. Samtidigt 

går det inte förbise de negativa feedbackeffekter som fanns inom det finska näringslivet och 

dess institutioner ville se en brytning från den kostsamma överproduktionen och istället en 

återgång till småbruket. Till skillnad från Sveriges fall var stigbytet i Finland inte lika 

komplicerat, vilket förmodligen var ett resultat från historien. Jordbrukspolitiken i Finland har 

ändrat sin produktion från olika grödor och tillämpat varierade strukturer flertalet gånger 

under 1900-talet, beroende på efterfrågan och erfarenheterna ifrån livsmedelskrisen. Inför 

stigbytet till stigberoende 2 verkar majoriteten av aktörer såsom MTK och näringslivet varit 

överens om att inte vidmakthålla den gamla jordbrukspolitiken med dess överproduktion 

eftersom de förmodligen ansåg att konsekvenserna skulle bli kostsamma. Inför anslutningen 

till EU/CAP var Finland överlag positiv till ett medlemskap och dess fördelar men 

jordbrukspolitiken var ett frågetecken. Utmärkande drag i Finlands fall är att de engagerade 

sig i flertalet jordbruksfrågor och förhandlade sig fram till avvikande bestämmelser från CAP 

ex. rätten till nationella stöd och klimatstöd. Utifrån teorin historisk institutionalism kan man 

anta att den positiva feedback som hade förts fram kring småbruken, nivåregleringar och 

självförsörjning bidrog till självförstärkande mekanismer där mönstren i maktdelningen 

påverkade handlingskraften att bevara den förda jordbrukspolitiken. De grundläggande beslut 

som togs i stigberoende 2 att bevara småbruken kan antas ha påverkat utvecklingen i 

förhandlingarna och möjliggjort för politikerna och intresseorganisationerna att agera. 

Däremot kan man följaktligen anta att anslutningen till CAP och den högre prisnivån 

förändrade Finlands jordbrukspolitik i ett visst avseende. Precis som i Sveriges fall är det 

svårt att betrakta anslutningen till CAP som en critical junctures utan att ha analyserat tiden 

efter och reformutvecklingen 2003, för att se om jordbrukspolitiken avvek från stigberoende 

2.  

5.2 Mid-term Review reformen – CAP år 2003 
År 2000 genomfördes en mindre Agenda reform av CAP som bidrog till fortsatt administrerad 

minskning av priser för spannmål och nötkött, resultatet blev att stödnivåerna för direktstöden 

tilltog. Även miljöpolitiken fick en ny innebörd och det övergripande syftet var att förena 

marknaden för jordbruksprodukter med prisregleringar och landsbygdsutveckling, vilket blev 
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grunden för landsbygdsprogrammet.
108

 Reformen 2003 utgick ifrån att forma 

jordbrukspolitiken efter konsumenternas efterfrågan och anpassa jordbruksproduktionen i en 

mer marknadsriktning. Även budgeten omfördelades för att stimulera miljö- och 

landsbygdsutvecklingen, samt att årliga bindande tak lanserades där EU-institutionerna kunde 

göra linjära nedskärningar av direktstöden . Reformen bidrog till en omgjord stödmodell, som 

baserades på ett samlat gårdsstöd (frikopplat stöd) oberoende av produktionsmängden. Istället 

fick bönderna acceptera tvärvillkor (krav om miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 

markskötsel m.m.) samt verksamhetskrav kopplade till företagens produktionsriktning för att 

få stöden utbetalda.
109

 En betydelsefull reformförändring var att medlemsländerna fick 

möjlighet att påverka utformningen av den nationella jordbrukspolitiken, genom att välja om 

hela stödet skulle utgå till bönderna frikopplat eller om en del av stöden skulle vara beroende 

av produktionen. Medlemsländerna fick också möjligheten att regionalisera stöd dvs. tillämpa 

ett nationellt kuvert på upp till tio procent av de frikopplade.
110

      

5.2.1 Tidigare utveckling och införandet av Mid-term review 

reformen i Sverige 2005      
Reformen av CAP år 2003 implementerades 2005 i Sverige, från inträdet fram till reformen 

hade jordbrukspolitiken och strukturen förändrats. Den strukturomvandling som hade 

påbörjats innan medlemskapet hade fortsatt och bidragit till minskad jordbruksareal och en 

process mot färre men större jordbruksföretag hade realiserats (se figur 2 nedan).
111

  

 

Figur 2. Antal jordbruksföretag i Sverige efter storleksklass i hektar, 1990-2013.   

 

Källa: Bearbetad ifrån ”Jordbruksverket. (2014). Vad betyder EU för vårt jordbruk och vår mat.”  
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Figuren indikerar att innan avregleringsprocessen inleddes fanns det cirka 40 000 mindre 

jordbruksenheter i Sverige. Efter avregleringsprocessen och EU-medlemskapet har antalet 

småbruk fortsatt att minska fram till reformen medan de ”större” enheterna ifrån 50 hektar 

och uppåt har förändrats i mindre grad. I samband med den nedåtgående trenden av antal 

jordbruksföretag har också den totala åkerarealen minskat, mellan åren 1990-2009 har arealen 

minskat med 201 000 hektar, dvs. en nedgång med cirka 10 600 hektar per år.
112

 Denna 

utveckling hade påbörjats innan anslutningen och en anlednings ansågs vara reducerat 

markbehov, samt bristande efterfrågan och lönsamhet.
113

 År 2015 var den genomsnittliga 

gårdsstorleken 41 hektar och ungefär 40 procent av jordbruksarealen var arrenderad i 

Sverige.
114

  

  Sedan 1995 har mjölkproduktionen reducerats, de första åren var produktionen stabil men 

efter reformen 2003 med lägre administrativa priser har produktionen successivt avtagit.
115

 År 

1995 var mjölkproduktionen 3 243 tusen ton och fram tills 2013 har produktionen minskat 

med tio procent och verkar fortsätta.
116

 Även antalet mjölkkor har blivit färre både innan och 

efter medlemskapet som ett resultat av bl.a. en bristande lönsamhet, (se figur tre nedan).
117

 

Figur 3. Antal mjölkkor i Sverige mellan 1990-2014. 

 

Källa: Bearbetad ifrån ”Jordbruksverket. (2014). Vad betyder EU för vårt jordbruk och vår mat.”  

Såväl nötkreatur som grisar har haft en nedåtgående trend där antalet grisar har minskat med 

över trettio procent och nötkreaturen med fjorton procent (se figur 4 nästa sida).
118
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 Figur 4. Antal djurenheter i svenskt jordbruk 1995-2013 enligt juniräkning. 

  

  Källa: Bearbetad ifrån ”Jordbruksverket. (2014). Vad betyder EU för vårt jordbruk och vår mat.”  

Figuren indikerar att det finns skillnader i utvecklingen av djurenheterna, nötkreatur-sektorn 

är ett resultat av förändringarna i stöden, där minskningen sedan 2003 är en konsekvens av en 

reducerad mjölkproduktion samt frikopplingen av direktstöden . Grissektorn däremot hade 

påbörjat en minskning innan anslutningen och den trenden har fortsatt. Enligt 

Jordbruksverkets data har den svenska exporten av griskött avtagit med 46 procent under 

perioden 1999 -2013. Däremot har importen ökat med 212 procent.
119

      

   Inför förhandlingarna av CAP reformen var Sverige positiva till reformarbetet och 

tillämpade den så kallade svenska linjen, nämligen mer marknadsekonomi, bättre 

konsumentinflytande och minskade budgetutgifter.
120

 Tillsammans med Storbritannien, 

Tyskland och Danmark m.fl. ansåg Sverige att EU:s tidigare stödpaket hade bidragit till 

överskott och att frikopplade stöd var lösningen. Sverige eftersträvade en jordbrukspolitik 

som inte skulle påverka förhållandena till tredje land negativt eller motverka u-ländernas 

framtidstro till ett eget jordbruk. I och med det ökande inflytandet i stödfördelningen arbetade 

Sverige för en bindande frikoppling av alla direktbidrag, tanken var att produktionen i högre 

grad skulle bestämmas utifrån konsumenternas efterfrågan och inte genom 

produktionsrelaterade stöd samt en skiftning ifrån marknadsstöd till miljö- och 

landsbygdsstöd.
121

  Sverige arbetade också för möjligheten att tillämpa ett nationellt kuvert 

för specifika åtgärder såsom gynnsammare omställning för jordbruket eller hindra negativa 

följder av reformen. 

  Efter långdragna förhandlingar om hur CAP-reformen skulle utvecklas på EU-nivå infördes 

reformen i Sverige år 2005 och resultatet blev en regionaliserad stödmodell (blandmodell) 
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som utgick ifrån det frikopplade gårdsstödet, där tanken var att flertalet av stöden skulle 

frikopplas maximalt 2009.
122

 Utdelningen av stödrätter baserades på vem som odlade marken 

när systemet introducerades och stödrätternas värde utgick ifrån de tidigare animaliestöden 

som bönderna hade under referensperioden 2000-2002. Grundtanken med blandmodellen var 

att minska de ekonomiska ansträngningarna för jordbruksföretagen genom att avstå ifrån 

negativa omfördelningar av stöd samt att modellen skulle vara smidig och gynna bevarandet 

av naturbetesmarker. Tvärvillkoren som infördes i Sverige var verksamhetskraven och 

skötselkraven. Verksamhetskraven baserar sig på arton EU-direktiv inom miljö, djurhälsa, 

folkhälsa och djurskydd och är den största regelbyråkratin. Däremot skötselkraven utgör färre 

direktiv och inriktar sig på områden såsom habitat, vattenskydd, jorderosion och markstruktur 

m.m.
123

 Reformen 2005 blev grunden för det landsbygdsprogram som Sverige skapade mellan 

åren 2007-2013. Det nya stödsystemet utgick ifrån två grenar, gårdsstöd och miljöersättning. 

Det frikopplade gårdsstödet betalades till dem som brukade och redovisade jordbruksmark 

samt fullgjorde tvärvillkoren medan miljöersättningen betalades ut för olika åtaganden inom 

miljöåtgärder i jordbruket ex. restaurering av våtmarker.
124

 Inom CAP finns det ett särskilt 

stöd för landsbygdsdrift i ogynnsamma regioner, nämligen kompensationsbidraget LFA-stödet 

(Less favoured areas) vars mål är att garantera landsbygdsnäringarnas fortlevnad inom dessa 

regioner. År 2005 fick Sverige 639 miljoner kronor i kompensationsbidrag och betalade också 

277 miljoner kronor i nationellt stöd till norra Sverige.
125

 I figuren på nästa sida skissas ett 

flödesschema över hur jordbruksstöden utbetalas i Sverige.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Jordbruksverket (2011: 16-18) 
123 Jordbruksverket (2011: 16-18) 
124 Jordbruksverket. (2016). Villkor för betesmarker och slåtterängar programperiod 2007-2013. 

 
125 SCB (2006: 134-136) 



 

41 
 

 Figur 5. Flödesschema över jordbruksstödens utbetalning i Sverige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 Bearbetad ifrån ”Jordbruksverket (2016). Kort om jordbrukarstöden.” 

 

Figur fem visar att administrationen av jordbruksstöden har blivit mer komplex och bidragit 

till en ökade kostnader. Sett ur en tioårsperiod har svenskt jordbruk karakteriserats av en 

tilltagande marknadsanpassning, frikopplade stöd och en ändring till miljö- och 

landsbygdsstöd. Däremot har produktionsvärdet förändrats förhållandevis lite och 

jordbruksektorernas bidrag till det totala produktionsvärdet har varit relativt stabil. Ett 

utmärkande drag är minskningen i animaliesektorn, förutom fårproduktionen som har ökat 

med sjutton procent sedan anslutningen.
126

 

5.2.2 Tidigare utveckling och införandet av Mid-term review 

reformen i Finland 2006      
Reformen av CAP år 2003 implementerades 2006 i Finland, i likhet med Sverige hade 

Finlands jordbruksstruktur förändrats från inträdet fram till reformen. Strukturomvandlingen 

till små enheter baserade på nivåreglering som hade påbörjats innan medlemskapet bidrog till 

en ökning, efter anslutningen till EU/CAP har en process mot färre till medelstora och större 

jordbruk realiserats
127

 (se figur 6 nästa sida).  
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Figur 6. Antal jordbruksföretag i Finland efter storleksklass i hektar, 1990-2010.  

 
 Källa: Bearbetad ifrån ”Luke”.(2012). Lantbruksregister – Lantbrukets struktur.”       

 

Innan medlemskapet fanns det cirka 100 000 gårdar, sedan anslutningen har antalet småbruk 

mellan 1-24 hektar minskat mest. Vid reformen 2003 var antalet gårdar cirka 71 procent, efter 

anslutningen har antalet gårdar minskat med mer än tre procent per år. Däremot har 

medelstorleken ökat med 38 procent från 23 hektar åkermark till 31 hektar mellan åren 1995-

2004.
128

 År 2013 fanns det 54 398 jordbruksföretag, vilket är en minskning med 1400 sedan 

2012.
129

 Trots en minskning i antalet småbruk har ökningen av medelåkerarealen stabiliserats 

och år 2006 var genomsnittet för en gård 33,31 hektar. Under år 2006 ökade åkerarealen med 

10 000 hektar och andelen arrendejord var cirka 60 procent av totala antalet gårdar.
130

 Denna 

utveckling har fortskridit, mellan åren 2013-2014 ökade åkerarealen med 8500 hektar och den 

genomsnittliga gårdsstorleken var 43 hektar och de aktiva gårdarna hade 69 procent av den 

arrenderade marken.
131

 Ökningen beror bl.a. på markköp och arrende dvs. produktionen har 

övertagits ifrån de nedlagda gårdarna av gårdarna i drift samt att ny åkerjord har odlats.   

  I likhet med Sverige har mjölkproduktionen minskat, de första åren var produktionen relativt 

stabil men efter reformen 2003 med lägre administrativa priser har produktionen sakta avtagit. 

Sedan anslutningen till EU/CAP fram tills 2014 har antalet mjölkkor minskat med cirka trettio 

procent
132

, (se figur sju nästa sida).   
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Figur 7. Antalet mjölkkor i Finland mellan 1990-2014. 

  

Källa: Bearbetad ifrån ”Luke. (2015). Antalet nötkreatur 1.5.2015.” 

 

Från medlemskapet fram till reformen har antalet nötkreatur varit stabilt men efter 2003 har 

det varit en nedåtgående trend. Däremot har antalet grisar ökat och minskat i olika vågor 

under 2000-talet (se figur 8 nedan). 

 

Figur 8. Antal djurenheter i finskt jordbruk 1995-2013. 

 
Källa: Bearbetad ifrån ”Luke. (2015). Antal nötkreatur och svin 1.12.2015.” 

 

Figuren indikerar att det finns skillnader i utvecklingen av djurenheterna, nötkreatur-sektorn 

är ett resultat av en reducerad mjölkproduktion, färre antal slaktade djur och en ökning av 

diko- produktionen som bidragit till en långsammare nötköttsproduktion. Andra faktorer är 

också en förskjutning ifrån nötköttskonsumtion till exempelvis fjäderfä m.m. vilket resulterat i 

en ökad import i och med produktionsminskningen.
133

 Däremot grissektorn har under 

Finlands medlemstid ökat med arton procent men minskade år 2000 p.g.a. brist på grisar. 
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Ökningen beror bl.a. på att mängden slaktade svin ökade och att grisexporten slog rekord 

2004, till länder såsom Ryssland, Sydkorea, Japan och Estland m.fl.
134

  

  Inför CAP-reformen arbetade Finland för att lantbruket skulle ersättas för de bestående 

negativa konkurrenskonsekvenserna orsakade av CAP. Tanken inom Finland var att forma 

CAP så att den motsvarade de nationella behoven genom inhemska åtgärder baserade på 

anslutningsvillkoren. Jordbruksstöden ansågs vara mer viktiga i Finland än andra EU-länder 

p.g.a. de ofördelaktiga naturförhållandena.
135

 Totalsumman för stöden år 2004 var 1,8 

miljarder euro och motsvarade cirka 45 procent av jordbrukets totalinkomster. Det allmänna 

synsättet i Finland är att politiken i CAP inte är fullt tillämpbar på ett nordligt 

småbruksdominerat jordbruk. Därför kompenserade Finland 56 procent av lantbruksstöden 

med nationella resurser och resterande 44 procent var CAP-stöd. Inför anslutningen till CAP 

bestämdes det att 85 procent av Finlands åkerareal var berättigade till LFA-stöd. År 2000 

fastslog kommissionen att Finland blev det första EU-land som all odlad åkerareal (2,16 

miljoner hektar) skulle omfattas av LFA-stödet som uppgick till 423 miljoner euro år 2005.
136

 

Den nationella stödpolitik som Finland tillämpade utgick ifrån att bevara jordbrukets 

förutsättningar i olika regioner och inom varierande produktionsinriktningar. Grundsatserna 

vid avgörandet av det nationella stödets nivå och regionala fördelning gjordes upp inför 

medlemskapsförhandlingarna. Produktionen fick inte överskridas genom stödet och 

stödsumman fick inte passera totalstödnivån innan medlemskapet. Det nationella stödet var 

uppdelat i det nordliga stödet (333 miljoner euro), södra stödet (100 miljoner euro), 

miljöstödets nationella tilläggsdel (55 miljoner euro) samt kompensationsbidragets nationella 

tilläggsdel (120 miljoner euro). Stöden baserades på djurantal, tilläggspris för mjölk samt 

mängden hektar.
137

 Finland var uppdelat i sju stödområden och stöden som gavs till hela 

landet var CAP-stöd, kompensationsbidrag och miljöstöd. Artikel 142 som tidigare nämnts 

(rätten att betala nordligt nationellt stöd till områden vid den 62:a breddgraden) tillämpades 

inom det nordliga stödet där cirka 55,5 procent av den totala åkerarealen var berättigade till 

stöd. Däremot det södra nationella stödet utgick ifrån artikel 141 dvs. stöd kan betalas vid 

allvarliga konsekvenser orsakade av anslutningen. Inför reformen var artikel 141 en viktig 

förhandlingsfråga där södra Finland fick rätt till att tillämpa artikeln fram till 2007. I och med 
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LFA-stödet kunde Finland betala mer kompensationsbidrag till de södra delarna och därmed 

täcka eventuella förluster av artikel 141.
138

   

 Till skillnad från Sverige valde Finland en hybrid modell av gårdsstödet dvs. den enskilda 

gården får stöd baserat på stödberättigade areal och mängd stöd under referensperioden samt 

utbetalade stöd inom en region slås samman och fördelas likartat till varje berättigat hektar 

oavsett stödsumman under referensperioden. Reformen 2006 blev grunden för 

landsbygdsprogrammet år 2007-2013, som baserades på en blandning av gårds-, miljöstöd, 

kompensationsbidrag och nationella stöd.
139

  I figuren nedan skissas ett flödesschema över 

stödutbetalningssystemet i Finland.  

  Figur 9. Flödesschema över jordbruksstödens utbetalning i Finland. 
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Figuren visar att i likhet med Sverige har administrationen blivit mer komplex i samband med 

reformen. Sett ur en tioårsperiod ifrån anslutningen har finskt jordbruk karaktäriserats av en 

strukturomvandling dvs. färre gårdar, däremot en växande åkerareal, samt en ändring till 

landsbygdsstöd (ex. LFA). Utmärkande drag är ökningen och minskningen i animaliesektorn 

samt den nationella stödpolitiken.   
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5.2.3 En tid av förändring eller stigberoende 
 

Tiden efter inträdet till EU/CAP mellan Sverige och Finland karaktäriseras av både likheter 

och skillnader i tillämpandet av jordbrukspolitiken. Utifrån historisk institutionalism kan 

politiken som fördes ifrån 1995 och framåt, betraktas som ett stigberoende eftersom Sverige 

tillämpade den svenska linjen med dess målsättningar (marknadsekonomi, 

konsumentinflytande och minskade budgetutgifter) som var grundläggande för utformningen 

och påverkade utvecklingen över tid. I Sveriges fall kan anslutningen till EU/CAP ses som en 

critical juntures, eftersom det blev en brytpunkt ifrån avregleringen och en återgång till 

jordbruksregleringar samt början på en ny stig, nämligen stigberoende 3. I Finlands fall är 

utvecklingen i ett visst avseende annorlunda och det är svårt att betrakta anslutningen till CAP 

som en critical junctures eftersom prioriteringarna ifrån Finlands sida inför 

medlemsförhandlingarna egentligen utgick ifrån stigberoende 2 dvs. att bevara småbruken och 

en viss nivå av självförsörjning. Trots att den finska jordbrukspolitiken fick anpassa sig till 

den lägre prisnivån inom EU och ett internationellt regelverk förändrades inte grundkonceptet 

dvs. bevara ett nationellt jordbruk, Finland arbetade istället för att forma CAP för att motsvara 

de nationella behoven, till skillnad från Sverige som valde att nästintill tillämpa CAP:s politik 

fullt ut tillsammans med en hårdare nationell lagstiftning från första dagen.
140

  

  I Sveriges fall kan en diskussion föras ifall anslutningen och tiden efter det kan betraktas 

som ett helt nytt stigberoende 3 eller om det kan ses som en sidostig ifrån stigberoende 2. 

Figurerna 2,3,4, i stycket om Sverige visar i likhet med Finland att småbruken och antalet 

mjölkkor har haft en nedåtgående trend som har fortsatt t.o.m. efter reformen. Utmärkande 

drag i Sveriges utveckling är att de större jordbruksenheterna förändrats i mindre grad men 

trots detta har den totala åkerarealen minskat antagligen beroende på nedläggningen av 

småbruk p.g.a. bristande lönsamhet. Även djurenheterna svin och nötkreatur har haft en 

nedåtgående trend fram till reformen och som har fortsatt efter frikopplingen av direktstöden 

och därmed ökat importen. Även om det totala produktionsvärdet har förändrats 

förhållandevis lite ifrån anslutningen fram till reformen är det viktigt att nämna att det 

svenska jordbruket hade en minskning innan anslutningen i och med avregleringsprocessen 

som bidrog till en nedgång i produktionsvärdet. Trots minskade siffror inom de flesta 

sektorerna valde Sverige inför förhandlingarna 2003 att bedriva samma linje som vid 

anslutningen nämligen den så kallade svenska linjen. Sveriges prioriteringar inför 

förhandlingarna till skillnad från Finland, var bindande frikoppling av direktstöden, att 
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produktionen skulle bestämmas utifrån konsumenternas efterfrågan samt en omställning till 

miljö- och landsbygdsstöd. I och med att reformen möjliggjorde mer nationellt bestämmande 

valde Sverige att genomföra ett landsbygdsprogram bestående av frikopplade gårdsstöd och 

miljöersättning.  

  Inför förhandlingarna av reformen 2003 var Finlands förhandlingsupplägg annorlunda 

utformat än Sveriges trots en likartad strukturutveckling. I likhet med Sverige hade antalet 

småbruk minskat däremot hade medelstorleken på gårdarna ökat och även medelåkerarealen, 

vilket skiljer de båda fallen åt. En anledning anses vara den höga siffran av arrenderad mark i 

Finland som bidrar att gårdarna i drift har övertagit produktionen ifrån de nedlagda. Även om 

samma utveckling finns i Sverige verkar det finnas en tendens att de större enheterna inte vill 

arrendera marken ifrån de mindre enheterna, beroende på bristande lönsamhet. En annan 

rimlig förklaring är att de båda länderna kan ha en högre procentuell nivå av arrende än vad 

statistiken förtäljer eftersom ”gratis arrende” är svårt att inräkna.
141

 Finland har också haft en 

likartad minskning som Sverige inom mjölkkosektorn och antalet nötkreatur, däremot 

grissektorn i Finland har uppvisat en bättre tillväxt trots mindre djurenheter. Trots både 

tillväxt och minskning inom vissa jordbrukssektorer valde Finland att bedriva likartade 

prioriteringar som vid anslutningen, nämligen rätten till att utbetala nationellt stöd och 

kompensationsbidrag för klimatförhållandena. Förhandlingarna blev lyckade för Finlands del 

där de fick rätt att fortsätta tillämpa artikel 141 och 142 samt att de innan reformen hade fått 

utökat LFA-stöd. Till skillnad från Sverige valde Finland att inte frikoppla sina stöd till och 

börja med utan inriktade sig på gårdsstöden, kompensationsbidragen och de nationella stöden. 

  Utifrån teorin i Sveriges fall, kan man anta att den positiva feedback som fanns kvar kring 

avregleringsprocessen och anslutningen till CAP samt ett återreglerat jordbruk med fokus på 

den fria marknaden, har bidragit till självförstärkande mekanismer som påverkat 

handlingskraften att vidmakthålla den svenska linjen. Förhandlingsprocessen inför reformen 

2003 är ett bra exempel där Sverige valde att bedriva en likartad jordbrukspolitik som vid 

anslutningen och kan ses som en följd av CAP:s etablering i Sverige, varvid de grundläggande 

beslut/prioriteringar som togs i början av processen blev betydelsefulla för den framtida 

utvecklingen. Att aktörer såsom landsbygdsdepartementet, LRF och jordbruksverket inte 

arbetade för att förändra prioriteringarna inför förhandlingarna utan valde att behålla den 

svenska linjen kan förklaras utifrån institutionernas fördelningseffekter. Institutioner är inte 

ensamma naturliga samordningsmekanismer utan de mångfaldigas och förstärker aktörers 

mönster av maktdelning i den politiska kretsen, vilket i sin tur bidrar med positiva 
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feedbackeffekter ifrån aktörerna och försvårar ett nytt stigberoende. För att återgå till 

diskussionen ifall anslutningen kan betraktas som ett stigberoende 3 eller en sidostig ifrån 

stigberoende 2, är det rimligt att anta att stigberoende 2 med sin avregleringsprocess 

influerade stigberoende 3 genom att prioritera fria marknadssatsningar framför ett 

självförsörjande jordbruk, (därav den svenska linjen och stigberoende 3).  

    I Finlands fall, kan man anta att den positiva feedback som fanns kvar kring småbruk och 

självförsörjning samt erfarenheterna ifrån krigsåren har bidragit till självförstärkande 

mekanismer som påverkat handlingskraften att vidmakthålla den finska jordbrukspolitiken 

dvs. stigberoende 2. I likhet med Sverige är förhandlingsprocessen 2003 ett bra exempel där 

Finland valde att tillämpa en motsvarande jordbrukspolitik som vid inträdet och de 

grundläggande beslut som togs blev betydelsefulla för den framtida utvecklingen. Rätten till 

nationella stöd och LFA-stöd har varit viktiga frågor för Finland under medlemskaps-tiden 

och förmodligen bidragit till den ökande åkerarealen och ökningarna inom andra 

jordbrukssektorer, vilket i sin tur resulterat i positive feedback. Att aktörer såsom jord och 

skogsbrukministeriet tillsammans med landsbygdsverket och MTK inte arbetade för att 

förändra prioriteringarna inför förhandlingarna utan valde att behålla sina prioriteringar kan 

förklaras precis som i Sveriges fall utifrån institutionernas fördelningseffekter. Kan Finlands 

anslutning ses som stigberoende 2 eller utgöra en ny stig? Det är otvetydigt att den finländska 

jordbrukspolitiken med CAP som grund strävade efter att behålla de nationella målen och 

därmed bevara stigberoende 2. De konkreta skillnader de båda fallen uppvisar i sina 

stigberoenden är Sveriges inriktning på att prioritera marknaden, konsumentinflytandet och 

minska jordbruksstödet framför främjandet av ett nationellt jordbruk med en viss nivå av 

självförsörjning. Finland arbetar istället för att upprätthålla sin självförsörjning genom 

nationella stöd och prioriterar inte marknaden först utan produktionen. 

5.3 CAP-reformen 2013, stigen till år 2020 
 År 2006 genomförde CAP en sockerreform för att anpassa sektorn till den övriga 

jordbrukspolitiken, interventionspriset sänktes samt kompensationsstöd infördes p.g.a. 

prissänkningarna. År 2009 implementerades Hälsokontrollen som var en fortsättning på 

reformen 2003. Grundsyftet med reformen var att förenkla direktstöden och avskaffa kravet 

på produktionsstöd, för att underlätta marknadsanpassningen. Även en ökad satsning på 

miljöåtgärder i landsbygdsprogrammen prioriterades genom finansiering ifrån direktstöden. 

Medlemsstaterna fick möjlighet att bestämma utformningen av bl.a. frikopplingen av 

återstående kopplade direktstöd, lägsta arealgräns för gårdsstöd samt avvägningen av 
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stödrättsnivåer i gårdsstödet.
142

 År 2013 genomfördes den sista reformen i anknytning till 

2003 och den skall gälla till 2020. Ändamålet med reformen är en övergång ifrån det 

frikopplade stödet till ett multifunktionellt stöd baserat på sju stödnivåer. Stödet utgår ifrån; 

ett grundstöd per hektar, ett kompensationsstöd för miljöprodukter, extra stöd till unga 

jordbrukare, ett omfördelningsstöd för att stimulera en gårds första 30 hektar, vidare ett 

inkomststöd till områden med naturliga begränsningar, stöd som av ekonomiska eller sociala 

skäl återknyts till produktionen samt skapandet av ett system för småbrukare som mottar 

mindre än 1250 euro.
143

  

5.3.1 Den svenska linjen – Jordbrukspolitiska reformer 2014-2020 
Inför reformen 2013 som genomfördes år 2014, fortsatte Sverige att tillämpa den svenska 

linjen i förhandlingarna och prioriterade högt ställda miljö- och djurskyddskrav inom EU, 

samtidigt som utgifterna skulle minska. Gårdsstödet skulle reduceras och ersättas av 

miljöinsatser och satsningar på landsbygdsutveckling.
144

 Reformen innebär att Sverige andel 

av EU-budgeten kommer att minska över tid, likaså de nationella jordbruksstöden. De nya 

direktstöden innebär att gårdsstödsbeloppet per hektar ska kompenseras, extra miljövillkor 

implementeras, ett kopplat nötkreaturstöd samt ett gårdsstödspåslag på 25 procent till unga 

jordbrukare. Det reformerade gårdsstödet inbegriper full nationell utjämning fram till år 2019, 

dvs. samma summa per hektar åker/betesmark skall gälla i hela Sverige.
145

 Kraven gällande 

miljövillkor inkluderar tre kriterier; variation av grödor, permanenta gräsmarker och 

ekologiska fokusarealer (EFA). Variationen av grödor inbegriper att gårdar över 30 hektar 

lokaliserade söder om den 62:a breddgraden skall producera åtminstone tre grödor. 

Majoritetsgrödan får inte överskrida 75 procent och de två dominerande inte mer än 95 

procent av åkerarealen. Gårdar norr om breddgraden eller med 10-30 hektar åkermark skall 

producera minst två grödor och majoritetsgrödan får inte överskrida 75 procent. Permanenta 

gräsmarker innebär att kvoten mellan den totala arealen bestående gräsmarker och den totala 

gårdsstödsarealen inte får minska mer än fem procent jämfört med referensåret 2012, annars 

kan krav riktas till bönderna att återställa upplöjda vallar. Villkoren gällande EFA inbegriper 

att gårdar över 15 hektar åkermark ska använda minst fem procent av åkrarna för att tillämpa 

fokusarealer exempelvis energiskog, kvävefixerande grödor m.m.
146

 Enligt CAP-reformen har 

medlemsländerna möjlighet att överföra femton procent av direktstöden till 

landsbygdsprogrammet samt fem procent av direktstöden till extra LFA-stöd. Denna 
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möjlighet avstod Sverige ifrån eftersom de ansåg att det skulle påverka svenska bönders 

konkurrenskraft negativt jämfört med andra EU-bönder som inte tillämpar det villkoret. Det 

svenska landsbygdsprogramet som trädde i kraft 2014-2020 innebär att det finns en total 

budget på 36 miljarder kronor, varav 15 miljarder är bidrag från EU och resterande 21 

miljarder är nationell finansiering.
147

 Även LFA-stödet kommer omarbetas vad gäller 

områdesgränser och villkor och inkludera miljösatsningar och att bönder kan söka stöd 

tillsammans samt stöd till extra djuromsorg. Allmänt inbegriper det svenska programmet 

större resurser till strukturell landsbygdsutveckling till bl.a. bredband och samhällsåtgärder 

och mindre resurser till riktade miljöåtgärder samt minskning av kompetensutveckling och 

rådgivning.
148

  

5.3.2 Finlandsparagrafen – Jordbrukspolitiska reformer 2014-

2020 
Inför reformen som implementerades år 2016, fortsatte Finland att tillämpa argumenten kring 

ogynnsamma naturförhållanden och prioriterade bl.a. att artikel 141 skulle även 

fortsättningsvis gälla för den södra delen av landet dvs. stöd kan betalas vid allvarliga 

konsekvenser orsakade av anslutningen. Ända sedan medlemskapsförhandlingarna har det 

nationella stödet för jordbruket i södra Finland varit en komplicerad förhandlingsfråga, där 

EU/CAP har föreslagit artikel 141, som ett tillfälligt temporärt stöd. Sett ur Finlands 

perspektiv verkar de har tolkat artikeln att det skall vara möjligt att utbetala stöd så länge det 

existerar hinder inom jordbrukssektorn. Tolkningen utgår förmodligen ifrån Finlands 

inkomstbortfall i samband med anslutningen till EU/CAP:s producentpriser, där inte ens det 

nationella stödet kunde kompensera hela inkomstförlusten. Resultatet av förhandlingarna år 

2013 blev att artikel 141 successivt kommer att trappas ner under perioden 2014-2020, för att 

upphöra år 2020. Motiven från EU/CAP:s sida var att försöka avveckla artikeln 141 

omedelbart men Finland tillsammans med Europaparlamentet lyckades förhandla fram en 

sjuårsperiod där Finland har rätt till fortsatt utbetalning av nationella stöd och direkta stöd 

från EU till den södra regionen dvs. den så kallade Finlandsparagrafen.
149

 Reformen innebar 

också för Finland att anspråken på de nordliga regionerna modifierats till det bättre baserat på 

kommissionens ursprungsförslag, samt att de produktionsbundna stöden ökade från tio till 12 

procent. De motgångar som förhandlingen inneburit enligt Finland är att sockerkvoterna skall 

försvinna år 2017, samt att stödsumman har minskat vilket kommer att resultera i svårigheter 

för grissektorn och fjädersektorn, däremot förväntas stabila/positiva resultat för mjölk och 
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nötkreatur-sektorn.
150

 Andra viktiga prioriteringar för Finland i förhandlingarna var att behålla 

avträdelsestödet (ett stöd för att påskynda generationsväxlingar inom jordbruket) och rätten att 

höja startstöden för unga bönder. Finland tilläts att bevara avträdelsestödet fram tills 

åtminstone 2018 och stöden för unga bönder och stöd för grundförbättringar av 

produktionsbyggnader och diverse förvärv som bönder införskaffar gemensamt godkändes.
151

 

Finland blev en av fyra medlemsstater som fick beviljat att överskrida gränsen 8-15 procent 

av direktstöden får utbetalas i produktionskopplade stöd för att stödja specifika sektorer. 

Finland fick tilldelat att koppla 20 procent av inkomststöden för att säkra mjölk- och 

nötkreatur-sektorn.  Av den femtedel av stöden som Finland produktionskopplar går 11 

procent till nötkreatur, 6 procent till mjölk, 1 procent till får. Resten kopplas till bland annat 

spannmål och stärkelsepotatis.
152

 

   Det finska landsbygdsprogramet som trädde i kraft 2014-2020 innebär att det finns 8,3 

miljarder euro tillgängligt för hela perioden, därav är 2,3 miljarder euro bidrag ifrån EU, 3,2 

miljarder euro i nationellt stöd samt 2,6 miljarder euro i vidare nationellt stöd. Majoriteten av 

stöden går till jordbruksområden präglade av naturliga begränsningar för att bevara ett öppet 

landskap. Finland arbetar för att uppnå att 83 procent av jordbruksarealen ska kategoriseras 

som miljö- och klimatvänligt jordbruk och kommer att bidra med ytterligare stöd för 

ekologiskt jordbruk. Programmet utgår också ifrån utbildning, stöd till innovation och nutida 

jordbrukstekniker samt gårdsinvesteringar, livsmedelsbearbetning, omväxling av 

jordbrukssektorer och stöd till grundläggande tjänster såsom bredband och möjlighet till 

små/lokala företag.
153

  

5.3.3 Stigberoende – ett medvetet val eller självförstärkande 

mekanismer  
Tiden efter reformen 2003 och fram till 2015 har såväl Sverige som Finland karaktäriserats av 

både likheter och skillnader i jordbrukspolitikens utformning. Utifrån historiska 

institutionalism kan politiken som fördes ifrån 2003 och framåt betraktas som en fortsättning 

på stigberoende 3 eftersom Sverige valde att fortsätta ”den svenska linjen” och dess 

målsättningar även inför förhandlingarna 2013. Finland å andra sidan fortsatte på 

stigberoende 2 och försökte forma CAP i nationell riktning. 

  Sedan reformen 2003 indikerar figurerna 2,3 och 4 i föregående avsnitt att småbruken 

minskar och antalet kor och grisar har haft en fortsatt nedåtgående trend. Trots att de större 
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jordbruksenheterna har förändrats i mindre grad uppvisar Sverige en märkbar utveckling där 

bönderna blir färre, ex. minskade antalet heltidsbönder med 20 procent dvs. cirka 5000 under 

åren 2009-2011. 
154

 Utvecklingen har gått ifrån 27 000 till 22 000 heltidsbönder och data ifrån 

2013 indikerar att det endast fanns 16 000 heltidsbönder kvar som stod för 85 procent av 

jordbruksproduktionens värde. Totalt sett fanns det 67 000 jordbruksföretag i Sverige 2013, 

trettio år tillbaka i tiden fanns det cirka 40 000 heltidsjordbruk i Sverige och det totala antalet 

jordbruksföretag var 114 000, sedan dess har förändringsprocessen fortskridit mot större men 

färre jordbruksenheter.
155

 Dagens statistik utgående ifrån frikopplingen av mjölkbidraget och 

ökad konkurrens indikerar att nästan en mjölkbonde per dag i Sverige avslutar sin verksamhet 

p.g.a. bristande lönsamhet. Enligt vissa bedömare finns det en risk att begreppet heltidsbonde 

tappar sitt innehåll om utvecklingen fortsätter i samma takt ytterligare 12-13 år.
156

 Även svin- 

och nötkreatur-sektorn har haft en fortsatt nedåtgående trend fram till år 2015 och importen 

har fortsatt öka. Data ifrån 2015 indikerar att Sveriges självförsörjningsgrad tillhör de lägsta i 

Europa med en siffra på 50 procent, men vid en krissituation över tre veckor utan tillgång till 

import är siffran noll p.g.a. bristande livsmedelsreserver, menar vissa.
157

 Trots vikande siffror 

inom de flesta sektorerna valde Sverige inför förhandlingarna 2013 att bedriva samma linje 

som vid anslutningen och reformen 2003, nämligen den svenska linjen. Sveriges prioriteringar 

inför förhandlingarna var, till skillnad från Finland, högt ställda miljö- och djurskyddskrav, 

samt minskat gårdsstöd, lägre budgetutgifter och bättre strukturell landsbygdsutveckling. I 

och med att reformen bidrog till mer nationellt bestämmande avstod Sverige ifrån ett extra 

LFA-stöd och valde att genomföra ett landsbygdsprogram bestående av miljöinsatser, 

minskade administrativa kostnader samt större resurser till strukturell landsbygdsutveckling 

som mer inbegriper ett fungerande landsbygdsnäringsliv än ett produktivt jordbruk. 

  Inför förhandlingarna fortsatte Finland att hävda sin tidigare linje. I likhet med Sverige har 

antalet småbruk minskat däremot har såväl medelstorleken på gårdarna ökat som 

medelåkerarealen, vilket skiljer de båda fallen åt. Sedan 2010 har cirka 8500 jordbruksföretag 

avvecklats och år 2015 fanns det 51 000 jordbruksföretag i Finland och den genomsnittliga 

åkerarealen var 44 hektar. 
158

 Finland har också haft en successiv minskning inom 

mjölksektorn och antalet djurenheter fast inte lika tydlig som Sveriges. Till skillnad från 

Sverige har Finland en generell självförsörjningsnivå på cirka 80 procent och en import på 
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endast 20 procent.
159

  Trots både tillväxt och nedgång inom vissa jordbrukssektorer valde 

Finland samma förhandlingsupplägg som vid anslutningen och reformen 2003, nämligen 

rätten att betala nationellt stöd och kompensationsbidrag samt avträdelsestöd och 

produktionskopplade stöd inklusive stöd för unga bönder. Förhandlingarna blev relativt 

lyckade för Finlands del där de fick igenom finlandsparagrafen och högre 

produktionskopplade stöd. I och med att reformen bidrog till mer nationellt bestämmande 

valde Finland att införa ett extra LFA-stöd och genomföra ett landsbygdsprogram bestående 

av att hålla ett öppet landskap med hjälp av innovationer, gårdsinvesteringar, varierande 

jordbrukssektorer och landsbygdsutveckling. Till skillnad från Sverige utgår Finlands 

jordbruksprogram ifrån ett fungerande nationellt jordbruk där ett landsbygdsnäringsliv också 

prioriteras men inte i lika hög grad.  

   I Sveriges fall kan man förmoda att den positiva feedback som härstammar ifrån 

avregleringsprocessen, anslutningen till CAP samt tillbakagången till ett återreglerat jordbruk 

med fokus på den fria marknaden har bidragit till självförstärkande mekanismer för att bevara 

den svenska linjen dvs. stigberoende 3. Sedan anslutningen fram till reformen 2013 har den 

positiva feedbacken präglats av diskussionen kring ”det rena svenska jordbruket”, däremot 

har den negativa feedbacken som kretsar kring kostnaderna fått ge vika. Bönderna i Sverige 

har högre kostnader för miljö- och djurskyddsregler samt dyrare byggnader och insatsvaror 

vilket ger konkurrensnackdelar jämfört med Europa. Den positiva feedbacken baseras på att 

de svenska livsmedlen får ett mervärde och att producenten/bonden ska kompenseras för 

merkostnaderna, dessvärre verkar majoriteten av dagens konsumenter snarare efterfråga 

lågpris än mervärde.
160

 Förhandlingsprocessen inför reformen 2003 och 2013 är bra exempel 

där Sverige har valt att bedriva en likartad jordbrukspolitik som vid anslutningen. Det kan ses 

som ett resultat av CAP:s etablering som institution i Sverige, varvid de grundläggande 

beslut/prioriteringar som togs blev betydelsefulla för den framtida utvecklingen. Att den 

svenska linjen tillsammans med iden kring det rena svenska jordbruket har bevarats kan 

förmodligen ses som ett resultat av institutionernas fördelningseffekter som har förstärkt den 

positiva feedbacken och därmed försvårat att skapa ett nytt stigberoende. 

  Utifrån teorin i Finlands fall kan man förmoda att den positiva feedback som existerade 

kring småbruk, självförsörjning och erfarenheterna ifrån krigsåren lett till självförstärkande 

mekanismer som påverkat handlingskraften att bevara stigberoende 2. I likhet med Sverige är 

förhandlingsprocesserna ifrån 2003 och 2013 bra exempel där Finland har fortsatt arbeta för 
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sina prioriteringar såsom rätten till nationella stöd och produktionskopplade stöd m.m. Trots 

att Finland har färre djurenheter och lägre stödbelopp än Sverige har minskningen av 

gårdsenheter varit relativt stabil, jordbruksarealen har ökat och i och med det 

produktionskopplade stödet anses framtiden vara lite ljusare för mjölk- och nötkreatur-

sektorn. Denna utveckling har förmodligen givit upphov till positiv feedback och bidragit till 

institutionernas fördelningseffekter och förstärkt den redan upptrampande stigen. 

5.4 CAP – ett övergripande regelverk bestående av minimiregler         
Innan 1998 saknade EU övergripande djurskyddsregler, idag finns det både specifika och 

generella direktiv samt förordningar. De generella reglerna säger att djur ska skötas av 

människor som har kompetens att ta hand om dem, de ska få regelbunden tillsyn, tillräcklig 

matmängd och inte hindras i sitt naturliga beteende. De specifika reglerna utgår exempelvis 

ifrån storleken på djurutrymmena och vilken kompetens personalen skall ha m.m.
161

 

Majoriteten av EU:s/CAP:s regler är ofta minimiregler dvs. medlemsländerna har möjlighet 

att tillämpa strängare nationella regelverk.
162

 Ett sådant exempel är GMO-produkter (genetiskt 

modifierade organismer) som är godkända i EU och beviljade att användas i både livsmedel 

och foder, sedan 2015 är det på förslag att varje medlemsstat skall kunna förbjuda GMO-

produkter.
163

  EU:s lagstiftning gällande livsmedel är komplex och berör hela 

produktionskedjan . Bönder som producerar livsmedel måste följa EU:s regler kring 

livsmedelshygien och djursjukdomar samt få sina anläggningar godkända i offentliga 

kontroller av berörda myndigheter och följa gränserna kring bekämpningsmedel och 

restprodukter.
164

 Även miljöpolitiken samverkar ihop med jordbruket där EU arbetar för att 

skydda naturkapitalet, flertalet av reglerna är minimikrav och tillåter strängare nationella 

lagar.
165

  

5.4.1 Sveriges regelverk på nationellt plan 
Som antytts tidigare i texten har Sverige valt att tillämpa möjligheten att ha en strängare 

lagstiftning än EU:s inom flera sektorer, speciellt inom djurskyddet, där Sverige redan vid 

anslutningen valde att ansöka om tryggheter för salmonella inklusive fler sjukdomar och 

strängare transportkrav. Denna utveckling har fortskridit sedan anslutningen fram tills idag 

och brukar gå under beteckningen ”den svenska modellen” dvs. produktionen skall baseras på 
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ett bra djurskydd, en god djurhälsa och ett bra smittskydd med fokus på att förhindra 

sjukdomar.
166

  

  Exempelvis inom grissektorn håller Sverige en hög nivå där svanskupering (knorren tas bort) 

på grisar är förbjudet till skillnad från andra EU-länder som väljer att svanskupera för att 

undkomma bitskador. Andra svenska särregler är att suggan har en större grisningsbox med 

fri rörlighet, växande grisar har större ytor, alla grisar ska ha boxar med halm eller någon 

form av strömedel till golv, det ska finnas fönster i alla stallar, grisar skall hållas i grupp samt 

att det finns särskilda gränsvärden för fukt, koldioxid, gödselgaser och buller m.m. Ett nytt 

krav som införlivades 2016 är att grisar under sju dagar skall kastreras under bedövning, 

vilket överlag inte sker i övriga medlemsstater.
167

  

  Även inom mjölksektorn finns det särregler att svenska mjölkkor skall hållas på bete under 

sommartid för att möjligöra kornas naturliga beteende och bevara en god hälsa. Idag är kravet 

för mjölkkor i norra Sverige 60 dagar, i mellersta 90 dagar, och i södra 120 dagar. Kravet 

gällande bete är kritiserat eftersom det anses hindra långsiktig lönsamhet och expansion och 

att det är administrativt krångligt för de bönder som vill dela upp sitt bete i varierande 

tidsperioder samt att antalet dagar är för många.
168

 

  Sedan anslutningen har Sverige också arbetat för högt ställda miljöregler, cirka 12 miljoner 

ton koldioxid har Sveriges jordbruk i utsläpp per år, orsakerna är bl.a. gödsling, djurhållning 

och odling av mulljordar och användningen av fossila bränslen. Sverige har 16 miljömål 

varav fyra påverkar jordbruket; ett rikt odlingslandskap med många arter, giftfri miljö, ingen 

övergödning samt begränsa mängden av växthusgaser. Svenska bönder har möjlighet till 

extra stöd genom att ta mer hänsyn till miljön än vad lagen säger genom att bevara viktiga 

betesmarker, anlägga dammar eller att inte bespruta bekämpningsmedel hela vägen ut i 

åkerkanten. Den totala summan för stödpaketet är två miljarder/år.
169

 Inom Sverige finns det 

också en branschöverenskommelse om att djurfodret inte ska innehålla gmo-soja, till skillnad 

från övriga medlemsstater.  

  Som tidigare nämnt i resultatredovisningen anser Sverige att EU:s stöd ska minskas, 

exportbidragen skall tas bort och att gårdsstöden successivt ska försvinna och ersättas av 

miljöinsatser och strukturell landsbygdsutveckling m.m. Trots att Sverige tar emot LFA-stöd 

har de valt att inte ta med alla områden och inte tillämpa de extra kompensationsbidragen eller 

vissa nationella kuvert för odling norr om den 62:a breddgraden. Ett exempel på Sveriges 
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arbete för mindre EU-stöd, var år 2007 när de la sig i Finlands förhandling kring 

kompensationsstöd. Sverige ansåg att stödet bidrog till en snedvridning på 

livsmedelsmarknaden och ville därmed avveckla det, vilket inte lyckades.
170

  Trots att Sverige 

förespråkar minskat stöd visade data från EU-kommissionen 2013 att svenska bönder låg på 

en delad andraplats på att vara beroende av gårdsstöd. Resultatet baseras både på inkomster, 

stöd, kostnadsläge och produktionsskatter och visade att 45 procent av de svenska böndernas 

inkomst grundades på gårdsstödet för att kompensera de högre kostnaderna och skattetrycket 

jämfört med EU.
171

 Landsbygdsprogramet för perioden 2014-2020 är ett tydligt exempel och 

en fortsättning på det föregående programmet på hur Sverige prioriterar miljö och 

företagsamhet framför jordbruket. Programmet är baserat på tre axlar för att förbättra; jord- 

och skogsbrukets konkurrenskraft, miljön och landskapet samt livskvaliteten, bredda 

företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi.
172

 De områden som har 

förtur är; miljö och hållbar utveckling, lokala och ekologiska livsmedel, nya varor och tjänster 

samt mångfald m.m. Dessa områden skall bidra till att forma nya företag och stärka de 

etablerade samt ge upphov till turism och biobränsle. Av Sveriges budget i programmet går ¾ 

till miljöersättningar, resten går till företagandet och öka konkurrenskraften m.m.
173

 

5.4.2 Finlands regelverk på nationellt plan  
Som nämnts tidigare i texten har Finland valt att i vissa fall tillämpa en strängare och 

annorlunda lagstiftning än EU:s inom flera sektorer, speciellt inom stödsektorn och 

djurskyddet de sista åren. Till skillnad från Sverige ansökte inte Finland om lika många 

tryggheter gällande sjukdomar vid anslutningen, däremot har utvecklingen fortskridit sedan 

dess och idag har Finland en hög nivå med strängare livsmedelssäkerhet, miljöskydd, 

smittskydd och djurskydd än resterande EU-medlemsstater förutom Sverige.
174

 

  Exempelvis inom grissektorn håller Finland en hög nivå där svanskupering är förbjudet, 

däremot får kultingars hörntänder slipas ifall det uppkommer spenskador på suggan och inget 

annat alternativ är möjligt. Andra särregler är att svinhuset skall ha god ventilation, inget 

buller samt dagsljus, grisar skall hållas i grupp eller åtminstone se varandra, till skillnad från 

svenska grisar behöver inte finska grisar ha strömedel till golv utan vanligt golv är godkänt, 

vid grisning är det tillåtet att fixera suggan för att ge smågrisarna di men suggan kan även gå 
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fritt i grisningsboxen så länge kultingarna skyddas. I Finland finns det inget krav på 

bedövning vid kastrering av kultingar.
175

  

  Även inom nötkreatur-sektorn och mjölksektorn håller Finland en god nivå med rymliga 

förvaringsutrymmen, tillgång till strömedel, ventilation och dagsljus m.m. Till skillnad från 

Sverige finns det inget krav på ute-bete för mjölkkor, däremot skall bundna mjölkkor ha 

tillgång till en rasthage och få cirka 60 dagar med motion, detta krav kan slopas ifall det inte 

finns någon betesgång eller rasthage.
176

 

  Vad det gäller arbetet kring miljöregler har Finland tillsammans med andra medlemsstater 

blivit kritiserad för att försvaga EU:s målsättningar kring en miljövänlig jordbrukspolitik, 

några av problemen i Finland är eutrofiering i vattendragen, minskning av naturliga 

livsmiljöer och nedgång av arter samt godkännandet av GMO-foder. I och med det nya 

landsbygdsprogrammet har Finland flertalet prioriteringar som också inkluderar en 

miljövänlig landsbygdspolitik.
177

 Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020  utgår ifrån 

målsättningarna att; återställa, bevara och förbättra ekosystem som är kopplade till jord- och 

skogsbruk och landsbygdsområden, kunskapsöverföring och innovation inom jord-, skogs- 

och landsbygdsområden, främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk 

utveckling i landsbygdsområden, främja organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet 

bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och 

riskhanteringen inom jordbruket samt förbättra jordbruksföretagens livskraft och 

konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ 

jordbruksteknik och hållbar skogsförvaltning.
178

 De tre största programåtgärderna i 

budgettermer är; 1,8 miljarder euro för områden med naturliga begränsningar, 1,6 miljarder 

euro för miljö- och klimatvänligt jordbruk samt 458 miljoner euro till djurskydd. 
179

 

  Som tidigare nämnts i resultatredovisningen har Finland nyttjat möjligheterna i betydligt 

högre grad än Sverige att få kompensationsstöd för det svåra klimat, de har även tillämpat alla 

nationella extra kuvert samt betalat stora belopp i nationellt stöd både till södra och norra 

delarna för att bevara sitt jordbruk på en likartad nivå. Undersökningen från kommissionen 

2013 visade att 27 procent av de finska böndernas inkomst grundades på gårdsstödet. Att 

siffran inte är högre beror förmodligen på lägre skatter och produktionskostnader samt att de 

nationella stöden inte är medräknade.
180
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5.4.3 Den nationella lagstiftningens betydelse  
Jordbrukspolitikens nationella regelverk i Sverige och Finland präglas av likheter och 

skillnader. Likheterna karaktäriseras av strävanden mot ett gott djurskydd och en miljövänlig 

jordbrukspolitik, däremot skiljer sig utformningen av de nationella särreglerna där Sverige är 

mer specifikt och detaljstyrt i sina jordbrukskrav ex. beteskrav och eftersträvar fler 

miljösatsningar än Finland. Den mest utmärkande skillnaden är att Finlands totala 

jordbruksbudget är större än Sveriges trots mindre antal gårdar, mindre antal djurenheter och 

likartade lönsamhetsproblem. Inför landsbygdsprogrammet 2014-2020 har Sverige en total 

budget på cirka 3,6 miljarder euro medan Finland har en budget på cirka 8,3 miljarder euro 

för samma period med nationella stöd inräknat. 

  I Sveriges fall kan den nationella lagstiftningen kopplas samman med stigberoende 3 och 

dess positiva feedbackeffekter, där tankarna kring ”det rena och effektiva” svenska jordbruket 

fortfarande lever kvar sedan anslutningen. Grundtanken inom svensk jordbrukspolitik verkar 

vara att svenska och europeiska konsumenter efterfrågar hög kvalitet på livsmedel och genom 

en strängare nationell lagstiftning, men utan extra stödbelopp, skall det vara möjligt att 

konkurrera på marknaden. Tendensen är snarare att dagens konsumenter efterfrågar 

lågprisprodukter, vilket försvårar den svenska positionen eftersom bönderna har en högre 

produktionskostnad och därmed lägre lönsamhet. Den svenska lönsamheten inom jordbruket 

har sedan länge varit låg och är förmodligen en av orsakerna till att huvudpunkterna i det 

nuvarande landsbygdsprogrammet snarare kretsar kring miljöersättningar och levande 

landsbygd med varierande företagskultur än en livskraftig jordbrukssektor. Den nationella 

lagstiftningen kompletterar den svenska linjen dvs. stigberoende 3 och kan sägas vara 

bidragande orsaker till den negativa jordbruksutveckling som fortlöper. Den negativa 

feedback som finns idag kring stigberoende 3 verkar inte än ha tillräcklig handlingskraft att 

bryta upp de självförstärkande mekanismer som existerar.  

  I Finlands fall kan den nationella lagstiftningen återknytas till stigberoende 2 och dess 

positiva feedbackeffekter, där idéerna kring att det finska jordbruket missgynnas av den 

europeiska konkurrensen lever kvar och därmed är i behov av finansiella stöd. Den 

grundläggande uppfattningen inom finsk jordbrukspolitik förefaller grundas på livskraftiga 

jordbruk och hög självförsörjningsgrad. Den strängare nationella lagstiftningen kan 

förmodligen förklaras utifrån att de finska bönderna erhåller mer stöd än svenska och blir 

därmed kompenserade för den högre produktionskostnaden . I likhet med Sverige har Finland 

haft en låg lönsamhet och förmodligen en av orsakerna till att Finland ställer om till ett mer 

klimatvänligt jordbruk i det nya landsbygdsprogrammet och därmed erhåller ett högre 
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stödbelopp. Den nationella lagstiftningen med de olika stöden kompletterar den finska 

jordbrukspolitiken dvs. stigberoende 2 och kan sägas vara bidragande orsaker till den höga 

nivån av självförsörjning och det lyckade förhandlingsupplägget med EU gällande 

kompensationsbidrag och produktionskopplade stöd. Den negativa feedback som existerar 

idag kring stigberoende 2 och Finlandsparagrafens slutdatum verkar ha dragit igång en 

process där Finland redan nu arbetar för att bevara sina nationella stöd efter 2020.
181

          

6. Slutsatser  
Uppsatsens syfte var att försöka förklara hur det kommer sig att jordbrukspolitiken i Sverige 

och Finland tagit olika vägar, trots CAP. Fyra frågor preciserades med avsikt att undersöka 

vilka jordbruksmål som förhandlades fram vid EU-inträdet och reformerna 2003 och 2015 

samt om det finns skillnader i de nationella regelverken som speglar den faktiska utvecklingen 

och om jordbrukspolitiken idag kan ses som ett resultat av inträdesförhandlingarna. 

Uppsatsarbetet utgick ifrån en analysmodell teoretiskt baserad på historisk institutionalism, 

stigberoende, critical junctures och feedbackeffekter. Analysmodellen har genererat ett 

sammantaget positivt resultat där historisk institutionalism otvivelaktigt kan ge betydande 

förklaringsgrunder för problem som anförda uppsats diskuterar. 

 6.1 Svar på frågeställningarna 
Frågeställning 1, vilka jordbruksmål hade Sverige och Finland inför EU-inträdet? 

Enligt studiens resultat prioriterade Sverige inför medlemskapet att ansöka om ”tryggheter” 

för djursjukdomar och nationella särregler för djurskydd. Både Sverige och Finland 

förhandlade fram möjligheten att ge nationellt stöd till jordbruk norr om den sextioandra 

bredgraden (artikel 142), samt stödrättigheter till havre och stärkelsetillverkning m.m. Finland 

arbetade också för att få ge ett gradvis minskande statligt stöd under övergångsperioden samt 

rätten att ge producentstöd på nationell nivå (artikel 141). Finland prioriterade även skydd 

mot djursjukdomar och stöd för vissa mängder utsäde och spannmål p.g.a. 

klimatförhållandena. Svaret på den första frågeställningen gällande jordbruksmålen vid 

inträdet, indikerar att Sverige och Finland till viss del hade likartade prioriteringar inför 

förhandlingarna, skillnaderna är Finlands accentuerande av klimatstöd och nationella stöd.  

Frågeställning 2, vilka jordbruksmål hade Sverige och Finland inför reformerna 2003 och 

2015? 

Enligt studiens resultat tillämpade Sverige inför CAP-reformen 2003 den så kallade svenska 

linjen och målsättningen var frikoppling av alla direktstöd varvid produktionen skulle 

bestämmas av konsumenternas efterfrågan samt en skiftning ifrån marknadsstöd till miljö- 

och landsbygdsstöd. Finland arbetade istället för kompensation för de negativa 
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konkurrenskonsekvenserna orsakade av medlemskapet och fick rätt till LFA-stöd för all odlad 

åkerareal. Finland prioriterade också rätten att få behålla artikel 141och därmed bevara 

stödpolitiken. Inför CAP-reformen 2013 fortsatte Sverige att arbeta för högt ställda miljö- och 

djurskyddskrav, samtidigt som budgetutgifterna skulle minska, gårdsstödet skulle reduceras 

och ersättas av miljösatsningar och landsbygdsutveckling. Finland prioriterade istället att 

bevara artikel 141 för den södra delen av landet, resultatet blev en sjuårskompromiss där 

Finland har rätt till fortsatt utbetalning av nationella stöd och direkta stöd från EU 

(Finlandsparagrafen). Finland fick också rätt att öka de produktionsbundna stöden och koppla 

1/5 av inkomststöden för att säkra mjölk- och nötkreatur-sektorn. Finland fick också beviljat 

att behålla avträdelsestödet och ge högre startstöd för unga bönder. Svaret på den andra 

frågeställningen antyder att Sveriges och Finlands målsättningar inför de båda reformerna 

präglas av en tydligare skiljelinje jämfört med EU/CAP inträdet, där Sverige numera gav 

företräde åt frikopplade stöd och en reducering av gårdsstödet till förmån för 

landsbygdsutveckling medan Finland prioriterade produktionskopplade stöd och en fortsatt 

ökning av direkta – och nationella stöd för att mildra konkurrensnackdelar och de svåra 

klimatförhållandena. 

Frågeställning 3, finns det differenser i de nationella regelverken som kan förklara de 

olikartade förändringarna i den faktiska utvecklingen? 

  Enligt analysen finns det skillnader i de nationella regelverken där Sverige sedan inträdet har 

utövat en hårdare nationell lagstiftning, än övriga medlemsstater, speciellt inom djurskyddet 

och miljön, vilket i sin tur bidragit till högre produktionskostnader. Finland har sedan 

medlemskapet också en hårdare nationell lagstiftning och eftersträvar ett gott djurskydd och 

en mer miljövänlig jordbrukspolitik, däremot är lagstiftningen inom många områden inte lika 

detaljerad som Sveriges. Utmärkande skillnader i Sverige och Finlands regelverk är 

fördelningen i stödpolitiken, där Sverige prioriterar miljöersättningar medan Finland främjar 

bl.a. områden med naturliga begräsningar och djurskydd m.m. Svaret på den tredje 

frågeställningen tydliggör att Sverige och Finland har ett likartat nationellt regelverk i vissa 

sektorer men inom utrymmet för det nationella självbestämmandet har de valt varierande 

struktur och fördelning speciellt inom stödpolitiken och miljöersättningarna. 

Frågeställning 4, kan jordbrukspolitiken ses som ett resultat av de jordbruksmål som 

förhandlades fram vid EU-inträdet? 

I Sveriges fall ledde inträdet till en critical junctures och bidrog till stigberoende 3 med 

influerande feedback ifrån den tidigare avregleringsprocessen. Sedan anslutningen fram till 

2015 har Sverige haft en nedåtgående trend inom jordbruksnäringen men fortsatt arbeta för att 

såväl EU-stöden som nationella dito inom CAP skall minska och därmed också utgifterna. 
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Detta är förmodligen en viktig förklaring till den låga självförsörjningsgraden och att många 

bönder upplever kraftiga lönsamhetsproblem vilket troligtvis kan vara ett resultat av höga 

produktionskostnader och nationella särregler. I Finlands fall ledde inte inträdet till en critical 

junctures utan grundkonceptet från stigberoende 2 (bevara ett nationellt jordbruk med en viss 

nivå av självförsörjning) och dess positiva feedbackeffekter fortlöpte och Finland arbetade 

istället för att forma CAP till att motsvara de nationella behoven. Sedan anslutningen fram till 

2015 har Finland både haft minskning och tillväxt inom jordbrukssektorerna och inför 

förhandlingarna har Finland fortsatt att arbeta för undantag och extra stöd p.g.a. klimatet och 

konkurrensen. Detta har förmodligen kompenserat böndernas höga produktionskostnader 

samtidigt som det grundlagt en hög självförsörjningsgrad och möjligheter till nationella 

särregler. Svaret på den fjärde frågeställningen antyder att förhandlingsupplägget är ett 

resultat av Sveriges och Finlands påverkan inför inträdet där Sverige överlag accepterade de 

nya målsättningarna medan Finland gav motstånd i vissa förhandlingsfrågor. Detta i sin tur 

har gett upphov till olika stigberoenden som än idag präglar jordbrukspolitiken och 

förmodligen kan ses som en fortsättning på stigberoende 3 i Sveriges fall och stigberoende 2 i 

Finlands fall.   

6.2 Generella slutsatser och förslag på vidare forskning  
 Vad kan då utifrån dessa resultat sägas angående uppsatsens grundläggande problem hur det 

kommer sig att jordbrukspolitiken i Sverige och Finland tagit olika vägar, trots CAP? En 

sammanfattning av resultatet utifrån analysmodellen presenteras i tabellen nedan. De 

feedbackeffekter som presenteras är de som fanns innan varje critical junctures inträffade och 

före nytt stigberoende etablerades.   

Figur 10. Figursammanfattning av analysresultatet.  

Sverige Stigberoende 1 Stigberoende 2 Stigberoende 3 

(Aktuellt) 

Feedbackeffekter Negativ feedback 

      Minskande 

handelsutbyten och 

rubbningar av 

marknaden. 

Negativ feedback                     

 tekniskt svåra 

prisregleringar och dyr 

överproduktion. 

Positive feedback 

Tankar kring 

avregleringsprocessen, 

fokus på fria marknaden 

      Självförstärkande 

mekanismer att behålla 

den svenska linjen. 

                    

Critical junctures 1930-talets kris med dess 

protektionism                

marknadsregleringar och 

målsättningar 

     stigberoende 1 (1930-

1980) 

 

Makten över maten och 

Finansdepartementets 

starka ställning (fri 

handel och avreglering)    

avregleringsreform 1990          

    stigberoende 2 (1980-

1994) 

 

Inträdet till EU/CAP, 

brytpunkt från 

avregleringen och 

tillbakagång till 

återreglering. 

    Stigberoende 3 (1994-) 
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Den första generella slutsatsen utifrån teorin är att utvecklingen över tid kan ledas tillbaka till 

tidigare stigberoenden. I Sveriges fall är det rimligt att anta att skiftningen av aktörernas 

betydelse under stigberoende 2 och i samband med avregleringsprocessen, där en växling 

gjordes ifrån lantbrukarkooperativen till Finansdepartementet (senare även jordbruksverket), 

bidrog till att betydelsefulla värden placerades i institutionerna och genererade 

självförstärkande mekanismer. Dessa mekanismer har utvecklat institutionernas 

fördelningseffekter, därmed kan man anta att de grundläggande beslut som togs under 

stigberoende 2 påverkade utvecklingen och aktörernas utrymme att forma stigberoende 3, 

vilket möjligen bidragit till utformningen och tillämpningen av den så kallade svenska linjen. 

I Finlands fall är det tänkbart att erfarenheterna ifrån livsmedelskrisen och krigsåren under 

stigberoende 1, medverkade till att betydelsefulla värden såsom en viss nivå av 

självförsörjning fastlades i institutionerna och skapade självförstärkande mekanismer. Likt i 

Sveriges fall kan man anta att de beslut som togs under stigberoende 1 påverkade 

utvecklingen och utformningen av stigberoende 2, vilket förmodligen är en bidragande faktor 

till Finlands ovilja att förändra jordbrukspolitiken. De båda fallens stigberoende har skapat 

positiva feedbackeffekter och bidragit till upptrampade stigar där förmodligen kostnaderna är 

för höga för att välja en annan stig och därmed en av faktorerna till de båda ländernas 

jordbrukspolitiska utveckling idag. En andra generell slutsats för uppsatsens 

problemformulering kan sammankopplas med den första slutsatsen och resultatet gällande 

frågeställning 3-4. Eftersom CAP-regelverket har givit ett visst utrymme för nationellt 

självbestämmande har Sverige och Finland haft möjligheten att forma olika regelverk och 

strukturer. Detta har lett till möjligheten att påverka utgången/resultaten av critical junctures 

som inte är ödesbestämda utan en eller flera critical junctures kan ske vid olika tillfällen i de 

båda staterna utan att det behöver ske samtidigt, därav uppkomsten av olika stigberoenden. 

Eftersom både Sverige och Finland, som nämnts innan, har differenser inom 

Finland Stigberoende 1 Stigberoende 2 (Fortlöper idag) 

Feedbackeffekter Negativ feedback  

      Omställning av 

marknaden, 

landreformer, allmänt 

missnöje på 

landsbygden. 

Negativ feedback 

     Dyr överproduktion , minskade priser och 

kostsamma exporter.  

Positive feedback 

      Bevara nationellt jordbruk och självförsörjning 

(erfarenheter från krigsåren och livsmedelskrisen). 

Critical junctures 1930-talet omställning i 

marknaden.    

Landreformer, statliga 

jordbruksprogram och 

garanterad 

livsmedelsförsörjning. 

     Stigberoende 1(1920-

1960) 

1970-talet kostsam överproduktion. 

       Återgång till småbruk, jordbruksprogram, växling 

av produktion och nivåregleringar.  

     Stigberoende 2 (1960-)  
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jordbrukspolitiken och har påverkat resultaten av critical junctures och den förda 

jordbrukspolitiken i olika riktningar kan det vara en av orsakerna till att jordbrukspolitiken 

skiljer de båda fallen åt. 

  Avslutningsvis så anger denna studie ett behov av fortsatt forskning gällande CAP:s 

institutionella utveckling och följderna av landsbygdsprogrammen 2014-2020. Vidare 

forskning kan även tänkas vara att applicera andra nyinstitutionalistiska teorier ex. Rational 

Choice institutionalism på studiens material för att möjligen uppnå fler slutsatser och 

förklaringar. Även fortsatt forskning kring eventuella risker och hot mot 

livsmedelsproduktionen tillsammans med jämförande studier kring självförsörjningsgraden 

och ifall det är möjligt att producera livsmedel i händelse av kris samt studier kring hållbara 

produktionssystem i ett förändrat klimat skulle kunna vara av intresse.  
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