
NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN 
Uppsala universitet 
Examensarbete C 
Författare: Carolina Jansson & Maria Rönngren 
Handledare: Helena Svaleryd 
HT 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÄCKER STÖDEN TILL? 
 
 

  
En paneldatastudie om effekter av ekonomiska 

stöd till mjölkproducenter 



 

 2 

Sammanfattning 

Det har under många år funnits olika former av ekonomiska stöd till jordbrukare i 

Sverige. På grund av olika produktionsförutsättningar orsakade av naturliga 

begränsningar ges regionala stöd till bland annat mjölkproducenter i delar av Sverige. 

Genom att utföra fixed-effect-regressioner, utifrån paneldata med Sveriges alla 

kommuner under åren 2001–2013, undersöks effekterna av det nationella stödet och 

kompensationsstödet på antalet mjölkproducenter och volymen producerad mjölk. 

Resultaten visar att det nationella stödet har en positiv effekt på antalet 

mjölkproducenter och mjölkinvägningen i Sverige. Kompensationsstödet verkar inte ha 

någon ekonomisk effekt på någon av de två beroende variablerna.  

 

Nyckelord: Mjölkproduktion, Jordbrukspolitik, Nationellt stöd, Kompensationsstöd 
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1 Inledning 
De senaste decennierna har den övergripande jordbrukssektorn i Sverige haft en negativ 

trendutveckling, både vad gäller sysselsättning och produktion, inom flera 

produktionsgrenar. Antalet mjölkproducenter har minskat, inte minst i de nordligaste 

delarna av landet. Dessutom genomgår jordbruket något som liknar en 

strukturförändring. Antalet aktiva gårdar och antalet mjölkproducenter minskar, men 

mjölkproduktionen i sig minskar inte i samma takt. På grund av effektivisering av 

produktionen kan de allt färre producenterna ha fler mjölkkor i sina besättningar, 

samtidigt som att kor idag har högre mjölkavkastning per ko än tidigare 

(Jordbruksverket 2016a).  

 

Att gårdarna växer sig allt större och samtidigt blir färre kan skapa problem i och med 

att samhället går miste om de positiva effekter som mindre gårdar har på miljö och 

landsbygd. Betes- och ängsmarker som slutar brukas i vissa områden i samband med ett 

mer geografiskt koncentrerat jordbruk i andra områden skapar igenväxta landskap, som 

i sin tur leder till problem för den biologiska mångfalden och även för landsbygden som 

helhet (Jordbruksverket 2016a). För att motverka problemen med allt färre 

producenter, som dessutom är allt mer koncentrerade till de södra delarna av landet, 

kan den offentliga sektorn intervenera på marknaden genom att erbjuda ett nationellt 

stöd till producenter i de områden där de naturliga förutsättningarna för 

mjölkproduktion är sämre. Enligt ekonomisk teori har subventioner en positiv effekt på 

produktionen, genom lägre produktionskostnader kan producenterna uppnå en högre 

produktionsnivå (Perloff 2014). Frågan kring det nationella stödets effekt är högaktuell 

med tanke på att det i regeringens senaste budgetproposition föreslås en höjning av det 

nationella stödet med 100 miljoner kronor, från 318 till 418 miljoner kronor (Prop. 

2017/18:1). Förutom detta statligt finansierade nationella stöd ges ytterligare ett 

regionalt jordbruksstöd som delvis är finansierat av EU till områden med naturligt 

begränsade förutsättningar. Detta så kallade kompensationsstöd har på ett liknande sätt 

som det nationella stödet bland annat ett syfte att bidra till upprätthållande av 

jordbruksproduktion i alla delar av Sverige, även där det råder svårare 

produktionsförhållanden (Jordbruksverket 2017a).  

 

Enligt Reidsma, Oude Lansink och Ewert (2009) har både olika produktionsförhållanden 

på grund av klimatvariationer och ekonomiska stöd en påverkan på jordbruken i Europa 
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och dess produktion. I denna uppsats riktas istället fokus till Sverige och de skiftande 

produktionsförhållanden som råder, samt vilka konsekvenser det har och hur stöd kan 

utjämna olikheter för mjölkproducenter. Genom att undersöka effekten av 

kombinationen de två stöden samtidigt tillförs något nytt till litteraturen. Syftet är att 

undersöka vad de två regionala stöden, nationella stödet och kompensationsstödet, har 

för effekt på jordbruket i Sverige. Undersökningen avgränsas till marknaden för 

mjölkproduktion och genomförs under antagandet att de flesta mjölkproducenter 

självständigt producerar foder till sina djur. Det är produktionen av foder som antas 

påverkas mest av mjölkproducenternas geografiska läge, exempelvis norra Sveriges 

kallare klimat. Vad har det nationella stödet och kompensationsstödet för effekt på 

antalet mjölkproducenter och mängden producerad mjölk i Sverige?  

 
Uppsatsens främsta resultat visar att det nationella stödet har en positiv effekt på 

antalet mjölkproducenter och mjölkinvägningen. Ett annat resultat är att 

kompensationsstödet inte har någon ekonomisk effekt på varken antalet 

mjölkproducenter eller mjölkinvägning i denna studie. Diskussioner kommer att föras 

utifrån resultatet kring huruvida stöden räcker till för de produktionsförluster och 

andra extra kostnader som producenter i stödområdena handskas med. Det kommer 

även diskuteras kring de strukturförändringar jordbruket genomgår.  

 

Uppsatsen inleds med en djupare beskrivning av de två stöden i avsnitt 2 Bakgrund, 

innan teorin som frågeställningen tillämpas på presenteras i avsnitt 3. Som komplement 

till teorin tillkommer därefter avsnittet 4 Tidigare forskning. I 5 Data och empirisk metod 

beskrivs använd paneldata, som i denna uppsats sträcker sig mellan åren 2001 och 

2013. Även utformandet av slutgiltiga regressionsmodeller och beskrivande statistik 

över datamaterialet presenteras. Fortsättningsvis redogörs för regressionsmodellernas 

resultat i form av en paneldatastudie i avsnitt 6 Resultat och analys innan uppsatsen 

avslutas med slutsats och diskussion i avsnitt 7.  
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2 Bakgrund 
I tusentals år har människor världen över försörjt sig genom att bruka jorden. 

Jordbruket skiljer sig mellan olika länder och världsdelar eftersom att det till stor del 

utformas efter geografiska resurser och förutsättningar. Vattentillgång, jordart och 

vilken typ av klimat som råder är exempel på faktorer som styr möjligheterna till odling 

och produktion (Naturskyddsföreningen 2013). Även inom Sverige finns skillnader 

mellan jordbruksområden. Med tanke på det avlånga landet skapas olika förutsättningar 

för gårdarnas näring och lönsamhet. De norra delarna av Sverige har kallare klimat, 

längre transportsträckor och därmed större svårigheter att använda jordbruksmarken 

på ett lönsamt sätt. Sverige har en lång historia av jordbrukspolitik och sedan 1980-talet 

har ett fokus på regional balans funnits (Ds 2014:6). Norrlandsstödet, ett tidigare statligt 

finansierat stöd för att bland annat jämna ut inkomstskillnader som uppstår på grund av 

de sämre förutsättningarna för jordbruksproduktion, har varit betydande för 

producenter i norr (Jordbruksverket 2017b). I samband med Sveriges inträde i 

Europeiska Unionen år 1995 kom jordbruken att bli omfattade av EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik, Common Agriculture Policy (CAP). Målen inom CAP är bland annat att 

göra jordbruket mer effektivt och stabilisera marknaderna (Jordbruksverket 2017c). 

Medlemsländerna bär tillsammans ett gemensamt ansvar kring jordbruket som politiskt 

område där de gemensamma riktlinjerna ska följas (Europeiska unionen 2017). 

Däremot gavs Sverige efter förhandlingar med EU-kommissionen rätten att behålla 

delar av norrlandsstödet men hädanefter under namnet nationella stödet 

(Anslutningsfördraget 1994). 

 

Efter inträdet i EU fick Sverige, liksom alla andra medlemsländer, även ta del av stöd 

från unionen. Den gemensamma jordbrukspolitiken inom unionen är indelad i två så 

kallade pelare. Den första pelaren innefattar direktstöd från EU, det så kallade 

Gårdsstödet, och den andra pelaren kallas för Landsbygdsprogrammet som ger stöd till 

olika former av landsbygdsutveckling. Varje enskilt medlemsland har relativt stor frihet 

gällande utformningen av stöd och åtgärder, och i Sverige är det Jordbruksverket och 

länsstyrelserna som hanterar administreringen (Ds 2014:6). Den del av CAP som 

innefattas av Landsbygdsprogrammet syftar till att på olika sätt utveckla och främja 

hållbarhet på landsbygden. Programmet är finansierat av både EU och svenska staten 

och innehåller olika typer av stöd och ersättningar, däribland det så kallade 
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kompensationsstödet som är ett regionalt stöd för områden med sämre 

produktionsförutsättningar (Jordbruksverket 2017d). Dessa två stöd, det nationella 

stödet och kompensationsstödet, ersatte det tidigare norrlandsstödet (SCB 2017a).  

 

2.1 Nationella stödet 
Nationella stödet är ett produktionsbaserat stöd helt finansierat av den svenska staten 

och syftar till att bevara det norrländska jordbruket. Motivet bakom stödet är att de 

bönder som befinner sig i norra Sverige ska kunna kompenseras för att produktionen 

och dess kostnader påverkas av kallare klimat och längre transporter. De län med 

tillgång till nationellt stöd är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, 

samt delar av Gävleborg, Dalarna och Värmland. Kommunerna i dessa län som har 

tillgång till det nationella stödet befinner sig i stödområde 5–8, se bilaga 2 för en karta 

och bilaga 3 för en kommunförteckning. För att erhålla nationellt stöd krävs produktion 

av mjölk, getter, slaktsvin, smågrisar, ägg, potatis, bär och/eller grönsaker, alternativt 

brukande av minst 3 hektar åker- eller betesmark. Denna undersökning kommer enbart 

att fokusera på det nationella stödet till mjölkproduktion. Över 90% av det totala 

nationella stödet går till mjölkproducenter och innefattar både produktion och transport 

av mjölk (Jordbruksverket 2017b).  

 

Idag är det nationella stödet totalt 318 miljoner kronor och eventuella förändringar av 

detta måste först godkännas av EU-kommissionen (Prop. 2017/18:1). Tiden innan 

Sveriges anslutning till EU används som en referensperiod gällande volymen 

producerad mjölk, vilket betyder att produktionen inte får överstiga nivån på 

mjölkinvägningen från år 1994. Norra Sverige ska alltså inte tack vare stödet kunna 

konkurrera ut resterande producenter i Sverige och övriga EU-länder på 

mjölkmarknaden. Detta är en grundförutsättning för att Sverige ska få tillhandahålla det 

nationella stödet (Jordbruksverket 2017b).  

 

2.2 Kompensationsstödet 
Kompensationsstödet riktar sig till områden med sämre förutsättningar på grund av 

begränsningar i produktion orsakade av naturen, inte enbart ur ett klimatperspektiv 

utan även med hänsyn till landskapets utformning. Ett exempel är att ett kuperat 

område med mycket berg ger sämre avkastning än områden med slättlandskap. Stödet 

syftar till att befolkning ska kunna bo kvar och landskap ska kunna bevaras i samtliga 
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delar av landet. På ett liknande sätt som det nationella stödet syftar det också till att 

gynna ett fortsatt brukande av jorden i mer utsatta områden jämfört med andra delar av 

Sverige, men skiljer sig i det avseendet att det är kopplat till arealen istället för 

produktionen (SCB 2017a). För att kunna erhålla fullständigt kompensationsstöd måste 

en producent uppfylla de så kallade tvärvillkoren. Villkoren innefattar krav kring skötsel 

av jordbruksmark och även verksamhetskrav gällande miljö, folkhälsa, växtskydd, 

djurskydd och djurhälsa. Utöver dessa tvärvillkor behöver jordbrukaren bedriva 

jordbruk på minst 4 hektar mark och även inneha ett visst antal djurenheter per hektar. 

Storleken på kompensationsstödet beror på vilken typ av produktion som bedrivs, 

djurtäthet, storlek på areal och vilket stödområde gården befinner sig i (Jordbruksverket 

2017a).   

 

De flesta av Sveriges kommuner har möjlighet att ta del av kompensationsstödet. 

Däremot befinner de sig i olika stödområden, här benämnda 1–8, med olika 

ersättningsnivåer. Områden i norr med kallare klimat och mer skogs- och bergsnatur får 

högre stöd jämfört med slättlandskap i sydligare delar av Sverige (Jordbruksverket 

2017a). Stödområdesindelningen är densamma för både det nationella stödet och 

kompensationsstödet, vilken redovisas i bilaga 3. I tabell 2.1 sammanfattas de viktigaste 

skillnaderna mellan de två regionala stöden. 

 

Tabell 2.1: Viktiga skillnader mellan det nationella stödet och kompensationsstödet 

 
Nationellt stöd 

 
Kompensationsstöd 

 
Finansieras helt av svenska staten 

 

 
Delvis finansierat av EU, delvis av Sverige 

 
Produktionsbaserat 

 

 
Arealbaserat 

 
Enbart för norra Sverige 

 

 
Olika stödnivåer för hela landet 

 
 

 



 

 9 

3 Teori 
För att besvara vad nationella stödet och kompensationsstödet kan förväntas ha för 

effekter på antalet mjölkproducenter och mängden producerad mjölk kommer frågan i 

detta avsnitt att tillämpas på den klassiska nationalekonomiska teorin om 

marknadsjämvikt.  

 

3.1 Marknadsteori 
På en marknad möts de aktörer som är intresserade av att köpa och sälja en särskild 

vara för att handla med varandra. En klassisk ekonomisk teori för att förstå marknader 

på ett övergripande sätt är modellen med utbud och efterfrågan. På marknaden för 

mjölk sätts priser utifrån vad konsumenter efterfrågar och vad mjölkproducenterna 

producerar. Samtliga konsumenter på marknaden har en egen efterfrågefunktion för 

mjölk och efterfrågan på marknaden utgörs av den aggregerade efterfrågan av samtliga 

konsumenter. Varje enskild mjölkproducent har en egen kostnadsfunktion för hur 

mycket det kostar att producera mjölk på dennes gård. Summan av samtliga 

producenters kostnadsfunktioner genererar marknadens totala utbud av mjölk. Ju högre 

pris på mjölk, desto lägre blir efterfrågan och utbudet blir större. I modellen för 

marknadsteori utgörs jämvikten av den kvantitet där utbud och efterfrågan möts 

(Perloff 2014).  

 

Om denna jämviktspunkt av någon anledning inte är önskvärd kan den offentliga 

sektorn intervenera på marknaden med exempelvis skatter och subventioner. Det kan 

röra sig om att mjölkproduktion har effekter på landsbygd eller miljö, positiva eller 

negativa, som inte speglas i marknadspriset och som staten då kan vilja korrigera för. 

Det kan också röra sig om att den offentliga sektorn handlar rent omfördelningsmässigt. 

Genom att omfördela resurser kan samhället uppnå en mer utbredd fördelning av 

mjölkproduktion i hela landet (Rosen & Gayer 2008). 

 

Enligt teorin om marknadsjämvikt har en subvention en positiv effekt på producerad 

kvantitet. En subventionering i form av direkt transferering gör att producenten har mer 

medel till att öka sin produktion, till en lägre kostnad, och därmed får mjölken ett lägre 

pris på marknaden. Om det inte sker störning i efterfrågan kommer detta resultera i att 

mer mjölk efterfrågas och bjuds ut, till ett lägre pris än initialt (Perloff 2014). Detta 

illustreras i figur 3.1.1.  
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Figur 3.1.1: Marknadsjämvikt efter subvention enligt teorin, med producerad kvantitet på x-axeln 
och pris på y-axeln 

 

Hur stor effekt stöd från EU och Sverige har på mjölkproduktionen beror på efterfråge- 

och utbudselasticiteterna, det vill säga hur känsliga konsumenter och producenter är för 

prisförändringar. Elasticiteterna för varan mjölk är svåra att mäta, precis som för alla 

andra marknader, eftersom de är ett resultat utifrån aggregerade beteenden och 

preferenser hos individer (Perloff 2014). Dessutom är marknaden för mjölk utbredd 

även utanför de svenska gränserna, konkurrens från övriga EU-länder kommer också att 

återspeglas i konsumenters och producenters agerande. Pris är därmed en faktor som 

väntas påverka efterfrågan på mjölk. Med dagens öppna samhälle är samtliga former och 

kvaliteter på mjölk tillgängliga i princip överallt, vilket gör att konkurrensen är hög och 

priset är en konkurrensfaktor. Priset på mjölk som konsumenten möter ligger därmed 

till stor del på samma nivå i hela landet och varierar enbart över tid. Olika regioner i 

Sverige möter därmed ungefär samma nivå på efterfrågan (Jordbruksverket 2016b). 

 

Genom att ge stöd till de mjölkproducenter som möter högre produktionskostnader är 

den förväntade effekten att antalet mjölkproducenter blir fler och producerad 

mjölkvolym blir högre än vad utfallet annars hade varit i dessa områden. Då 

jordbrukssektorn totalt sett har en pågående negativ utveckling skulle denna hypotes 

snarare enligt teorin vara annorlunda. Med hjälp av stöden ska antalet 

mjölkproducenter och producerad mjölkvolym inte minska mer i stödområdena än i de 

delar av landet som inte tar emot stöd. Dessa hypoteser görs under antagandet att det 

råder perfekt konkurrens på marknaden, vilket bland annat betyder att ingen producent 
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har monopol på mjölkmarknaden (Perloff 2014). Ett annat vanligt antagande inom 

nationalekonomi är att individer, i detta fall mjölkproducenter, agerar rationellt vid 

beslutsfattande och svarar på ekonomiska incitament (Elinder 2015). Om resultatet 

visar att antalet mjölkproducenter och volymen mjölk minskar mer i stödområdena än i 

övriga delar av landet, skulle det kunna betyda att stöden inte täcker de högre 

produktionskostnaderna. Det skulle också kunna tyda på att producenterna inte svarar 

på ekonomiska incitament och använder den extra ersättningen till annat än till att öka 

produktionen.  

 

För att mäta subventioners effekt på mjölkmarknaden testas olika modeller med flera 

förklarande variabler, det vill säga variabler som kan förklara förändringar i 

produktionen för mjölk i Sverige mellan 2001 och 2013. Valet av dessa variabler 

förklaras delvis utifrån tidigare forskning och diskuteras sedan vidare i avsnitt 5 Data 

och metod.  

4 Tidigare forskning 
För att skapa en modell som besvarar frågeställningen om effekten av de två regionala 

stöden på antalet mjölkproducenter och mjölkinvägningen i Sverige, förs här en 

diskussion utifrån tidigare forskning kring möjliga faktorer som påverkar de beroende 

variablerna. Denna granskning av tidigare forskning ämnar även att komplettera 

hypoteserna gjorda utifrån teorin om marknadsjämvikt om stödens förväntade effekter 

på jordbruket.  

 
I en mikroekonomisk paneldatastudie av Bezlepkina, Oude Lansink och Oskam (2005) 

undersöks effekter av subventioner till mjölkproducenter i Moskvaregionen i Ryssland 

mellan åren 1995–2001, under omställning från den tidigare planekonomin till 

marknadsekonomi. Med mindre statlig makt och en utökad roll för marknaden, utgår 

Bezlepkina m.fl. ifrån teorin om att priset på mjölk och insatsvaror nu spelar större roll 

än tidigare och att stöden får mindre effekt på produktionen och producentens vinst, 

under antagandet att mjölkproducenter vinstmaximerar. Priset på mjölk och insatsvaror 

väntas därmed vara viktiga förklarande variabler på förändringar inom 

mjölkproduktion. Studiens resultat visar på att mjölkproducenter svarar på teknologisk 

utveckling, som bidrar till att produktionen ständigt effektiviseras. En annan teoretisk 

utgångspunkt i studien är att subventioners effekt på produktion när det gäller 
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produktionsbaserade stöd är snedvridande. Om en producent får mer stöd ju mer denne 

producerar så kommer samtidigt stöden att öka ju mer produktionen ökar. I resultatet 

finner Bezlepkina m.fl. delvis stöd för detta när de drar slutsatser kring snedvridande 

effekter av stöden vad gäller fördelningen mellan insatsvaror och produktion, vilket kan 

betyda att producenter inte ökar sin produktion trots mottaget stöd utan väljer att 

istället disponera den extra ersättningen på annat vis. Resultaten visar även på att 

stöden har en positiv effekt för producenter med likviditetsbrist, medan det för 

producenter utan likviditetsbrist inte verkar ha någon effekt. Vid gårdsspecifika data 

och tillgång till producenters ekonomiska situation fungerar likviditetsbrist som en 

kontrollvariabel i förklarandet av stödens effekter. 

 

I en studie av Reidsma, Oude Lansink och Ewert (2009) analyseras effekterna av 

klimatvariation och ekonomiska stöd på jordbrukets produktion. Undersökningen görs 

utifrån data med information om enskilda gårdar i olika regioner inom EU mellan åren 

1990–2003.  Reidsma m.fl. diskuterar klimat- och gårdsspecifika variabler som förklarar 

variationer inom jordbruket, däribland medeltemperatur och nederbörd som 

klimatvariabler, samt storlek på gård och storlek på stöd som gårdsvariabler. 

Medeltemperatur och nederbörd påverkar främst produktionen inom odling, antingen 

av spannmål eller foder till djur. Trots att studien inte behandlar mjölkproduktion utan 

jordbrukssektorn som helhet, väntas dessa faktorer förklara variationer i antalet 

mjölkproducenter och mängden producerad mjölk. Detta eftersom undersökningen i 

denna uppsats görs under antagandet att varje mjölkproducent på egen hand 

producerar foder till sina djur. Även Reidsma m.fl. finner att teknologisk utveckling och 

producenters ekonomi påverkar jordbruksproduktion. I båda studierna diskuteras hur 

producenter ändrar sitt beslutsfattande gällande produktionen utifrån de förhållanden 

som råder. Tillgången till stöd finns med i beräkningarna för produktionsbeslut, 

antingen genom att öka vinsten eller förändra fördelningen mellan insatsvaror och 

produktion (Reidsma 2009) (Bezlepkina 2005). 

 

De huvudsakliga slutsatserna från ovanstående studier är att stöd till jordbrukare har en 

positiv effekt för mjölkproducenter med likviditetsbrist, men det finns risk för 

snedvridande effekter. Faktorer som teknologisk utveckling, priset på mjölk, 

producentens ekonomi och klimat i produktionsområdet förklarar variationer i mjölk- 
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och jordbruksproduktion. Med olika teorier och metoder når både Bezlepkina (2005) 

och Reidsma (2009) resultatet att stöd till jordbrukare har en positiv effekt på 

produktionen. Det har konstaterats i tidigare avsnitt att det råder olika 

produktionsförhållanden och klimatvariationer i Sverige, och att regionala stöd ges till 

producenter i de områdena med svårast förhållanden. Resonemang utifrån 

marknadsteorin och tidigare studier kommer bidra till att besvara frågan om hur 

regionala stöd påverkar antalet mjölkproducenter och mängden producerad mjölk i 

Sverige.  

5 Data och empirisk metod 
I följande avsnitt beskrivs den data som används för att förklara effekter av stöd till 

mjölkproduktion, därefter beskrivs den använda metoden och dess för- och nackdelar. 

Slutligen presenteras beskrivande statistik över samtliga variabler i modellerna.  

 

5.1 Data 
I undersökningen av frågeställningen om huruvida regionala ekonomiska stöd till 

jordbrukare i Sverige har någon effekt på mjölkproduktion kommer en 

regressionsanalys med två empiriska specifikationer att genomföras. Den data som 

används är paneldata över totalt antal mjölkproducenter och total mjölkinvägning i ton 

från 289 av Sveriges 290 kommuner under perioden år 2001–20131. För att uppnå bästa 

möjliga skattning i studiens genomförande hade det varit önskvärt med ett datamaterial 

på företagsnivå, det vill säga specifika data över mjölkföretagen i Sverige med 

information om variabler som “antal djurenheter”, “markareal” och “storleken på 

mottaget stöd”. Med företagsdata hade studien möjligen istället kunnat undersöka 

gårdar av liknande karaktär, exempelvis samma antal djur och lika stor areal, där den 

enda skillnaden är huruvida gården mottager stöd eller inte. På så sätt hade stödens 

ekonomiska effekt kunnat isoleras mer effektivt. På grund av bristande tillgänglighet till 

idealet innehåller datamaterialet i denna uppsats istället aggregerade data. Varje 

kommun har observerats under samtliga 13 år, således används paneldata med totalt 

3757 observationer. Med metoder utifrån paneldata kan effekten av stöd också isoleras 

med hjälp av en tidsvariabel och en regionsvariabel. Datamaterialet är balanserat, det 

                                                      
1 2003 gjordes Knivsta till en egen kommun som tidigare tillhört Uppsala kommun. I detta 
dataset räknas observationerna för Knivsta in i Uppsala kommun för samtliga år. 
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vill säga att alla variabler har ett observerat värde för varje kommun och för varje 

tidsperiod. De variabler som datasetet består av visas i tabell 5.1.1.  

 
Tabell 5.1.1: Beroende variabler, oberoende variabler, regionsfix effekt och tidsfix effekt 

Beroende variabler: Antal mjölkproducenter 
 
Mjölkinvägning i ton 
 

Oberoende variabler:  Nationellt stöd 
 
Kompensationsstöd 
 
Befolkningstäthet^2 
 

Regionsfix effekt:  
 

Kommun 
 

Tidsfix effekt:  
 

År 
 

 

 

Data för variablerna “antal mjölkproducenter” och “mjölkinvägning i ton” är hämtat från 

LRF Mjölk. Dessa två är de beroende variablerna i respektive modell då de representerar 

utvecklingen av mjölkproduktionen i Sverige (LRF Mjölk 2016). I rapporter från 

Jordbruksverket pekas det på en pågående strukturförändring, att antalet producenter 

minskar samtidigt som mjölkinvägningen generellt sett inte minskar i samma hastighet 

(Jordbruksverket 2016a). Därmed är det av intresse att göra flera modeller med olika 

beroende variabler. Studiens utgångspunkt är att undersöka effekten av regionala stöd 

och huruvida dess syften uppfylls, således är det nationella stödet och 

kompensationsstödet de två huvudsakliga förklarande variablerna. Information om 

storleken på stöden och stödområdesindelningen är hämtat från “Förordningen om stöd 

för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder” som är uppdaterad 2005, 2007 och 2010 

(SFS 2010:86), denna indelning redovisas i Bilaga 3 och 4. Jordbruksverket har valt att 

kalla dessa stödgrupper vid andra namn, medan de i denna undersökningen benämns 0–

8, se bilaga 1. Producenter inom stödgrupp 5–8 får ta del av det nationella stödet och 

kompensationsstödet finns tillgängligt för stödgrupp 1-8. Det nationella stödet är kodat 

till en dummyvariabel, det vill säga att variabeln antar värdet 1 om kommunen har 

tillgång till nationellt stöd och antar värdet 0 om kommunen befinner sig i ett 
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stödområde utan tillgång till stödet. Med en dummyvariabel undviks eventuella 

snedvridande effekter som i det här fallet kan uppkomma på grund av att stödet är 

produktionsbaserat. Ett produktionsbaserat stöd, som det nationella stödet, betyder att 

ju mer en producent producerar desto mer stöd mottages samtidigt som mer stöd gör 

att produktionen ökar ytterligare. Utan en dummyvariabel kan effekten av stödet 

överskattas. Kompensationsstödet beräknas däremot utifrån ersättning i kronor per 

hektar och är olika högt i de olika stödområdena. Utöver dessa två stöd inkluderas även 

variablerna “kommun” och “år” i samtliga modeller. Variabeln “kommun” är en 

regionsvariabel, eller så kallad fixed effect, som ämnar att samla upp samtliga variationer 

mellan de olika kommunerna i Sverige som inte varierar över tid. Tidsvariabeln “år” 

samlar istället upp de faktorer som varierar över tid men inte mellan kommuner.  

 
Fixed-effect-regressioner kontrollerar för effekter av ytterligare relevanta förklarande 

variabler som inte tas med i modellen, men som separat förväntas förklara förändringar 

inom mjölkproduktion över tid eller mellan regioner. “Kommun” som regionsfix effekt 

samlar exempelvis upp variabeln medeltemperatur i de olika kommunerna. 

Temperaturen, som är en klimatvariabel, förklarar produktionsutfallet för odling enligt 

Reidsma m.fl. (2009). Då denna studie görs under antagandet att mjölkproducenter 

odlar foder till sina djur, väntas denna variabel indirekt förklara variation i 

mjölkproduktionen. Skillnader i klimat i Sverige, kallare i norr än i söder, gör att denna 

variabel väntas variera mellan kommuner men inte över tid. Som tidseffekt inkluderas 

variabeln “år” i modellen för att samla upp variationer i antal mjölkproducenter och 

mjölkinvägning över tid. Enligt tidigare studier av Bezlepkina (2005) och Reidsma 

(2009) är teknologisk utveckling och priset på mjölk viktiga förklarande variabler för 

variationer av mjölkproduktion. Dessa är exempel på variabler som samlas upp av 

tidseffekten då de varierar över tid men inte mellan kommuner. Genom att inkludera en 

regionsvariabel och en tidsvariabel minskas risken för att måttet på stödens effekter 

över- eller underskattas. Däremot kan det finnas ytterligare variabler som förklarar 

utvecklingen i mjölkinvägningen och i antalet mjölkproducenter som både varierar över 

tid och mellan kommuner som också är korrelerad med de två stöden, så kallade 

kontrollvariabler. Ett exempel på en kontrollvariabel är “befolkningstäthet” i varje 

kommun, en variabel som varierar mellan kommuner och över tid, som dessutom 

troligtvis korrelerar med de två stöden. Ju fler som bor i en kommun desto fler väntas 
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även kunna arbeta inom mjölkproduktion. De områden som har tillgång till mest stöd är 

områden där befolkningstätheten också är som lägst, vilket betyder att det troligtvis 

finns en positiv korrelation mellan kontrollvariabeln och de två stöden. 

Befolkningstätheten är i denna uppsats benämningen för invånare per kvadratkilometer 

och är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB 2017b). Denna variabel är både mät- 

och observerbar, men antas dock inte ha en linjär effekt. I de områden där det bor som 

allra flest människor, i storstadsområdena, produceras troligtvis ingen mjölk alls. 

Genom att kvadrera denna variabel i datasetet accepteras variabelns icke-linjära form. 

En närmare titt på befolkningstäthet och de övriga variablerna som enskilda variabler 

görs i avsnittet 5.3 Deskriptiv statistik. Hur de slutgiltiga modellerna specificeras och det 

valda tillvägagångssättet i genomförandet av undersökningen diskuteras vidare i 

avsnittet 5.2 Metod.  

 

5.2 Metod 
Paneldatastudie som metod har som fördel att kunna eliminera effekten av modellens 

eventuella utelämnade variabler genom regionsfixa effekter och tidseffekter, vilket görs 

under fyra antaganden. Det första antagandet är att feltermens medelvärde, betingat på 

alla de förklarande variablernas värden för alla tidsperioder, är lika med noll. Feltermen 

är den som fångar upp all övrig förklarande variation i de beroende variablerna 

mjölkinvägning och antalet mjölkproducenter, däribland eventuella utelämnade 

variabler som påverkar skattningarna av stödens effekter. Antagandet innebär att 

feltermen i modellen är oberoende av de två regionala stöden och befolkningstätheten 

för varje kommun, och att det därmed inte finns någon bias på grund av utelämnade 

variabler. Det är ett starkt antagande eftersom feltermen inte går att observera. Det 

andra antagandet är att variablerna för en kommun är identiskt och oberoende 

fördelade i förhållande till variablerna för andra kommuner, men tillåter beroende inom 

varje kommun över tid. Exempelvis antas mängden producerad mjölk i Umeå kommun 

vara oberoende av utfallet i Jönköpings kommun, men de följer samma fördelning. Att 

datasetet inte innehåller några extremvärden är det tredje antagandet som görs. Det 

betyder att ingen av de observerade kommunerna vid något tillfälle producerar en 

mängd mjölk som anses extrem jämfört med andra kommuner, som på ett snedvridande 

sätt skulle påverka resultaten. Det fjärde och sista antagandet är att det inte finns någon 
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perfekt multikollinearitet mellan modellens variabler, exempelvis att det nationella 

stödet är en perfekt linjär funktion av kompensationsstödet (Stock & Watson 2011).  

 

Eftersom studiens syfte är att mäta effekterna av regionala stöd på mjölkinvägning och 

antalet mjölkproducenter kan uppsatsens validitet, dess giltighet och huruvida det som 

avses att mätas faktiskt mäts, diskuteras utifrån hur stöden mäts och utformas som 

variabler. Kombinationen av dessa stöd finns bara i Sverige och är utformade både efter 

svenskt regelverk och svenska jordbruksförhållanden, därmed är undersökningens 

resultat svår att tillämpa på andra länder och den externa validiteten är låg. Perioden för 

undersökningen sträcker sig mellan 2001 och 2013 och kan därmed påverka validiteten 

för dagsaktuella tillämpningar, bland annat har nya regler tillkommit för den svenska 

mjölkmarknaden efter år 2013. Stödområdesindelningen är för det nationella stödet 

relativt konstant under tidsperioden, det vill säga att det enbart vid några få tillfällen har 

skett förändringar i stödområdesindelningen vilket gör att variationen är låg. 

Förtydligande av förändringar i stödområdesindelningen ges i bilaga 3. För att 

genomföra fixed-effect-regressioner krävs variation mellan enheter och över tid, då det 

enbart är dessa variationer som skattningarna grundas på. Denna brist i variation 

kommer att ge resultaten lägre validitet. Däremot har studien gjorts på aggregerade data 

över Sveriges alla kommuner och därmed finns inga slumpfel i undersökningen, vilket 

stärker den interna validiteten. Reliabiliteten, studiens tillförlitlighet och huruvida det 

som avses att mätas mäts på rätt sätt, är också hög för populationen Sverige. Med den 

tillgängliga data är fixed-effect-regressioner den enda användbara metoden för att 

besvara frågan gällande stödens effekter på jordbruket. Upprepningar av studien skulle 

ge exakt samma resultat givet samma tidsperiod. Dock är stödområdena ursprungligen 

indelade per församlingar inom kommunerna samtidigt som resterande variabler i 

datasetet endast är tillgängliga på kommunnivå, därmed har en egen översättning av en 

kommuns grupptillhörighet gjorts. På grund av den egna approximationen med en ny 

indelning av stödområdena, som presenteras i bilaga 9.3, kan reliabiliteten tänkas 

påverkas.  

 
För olika kombinationer av förklarande variabler har effekterna på antal 

mjölkproducenter och mjölkinvägning testats, samtliga är presenterade i 6 Resultat och 

analys. De två slutgiltiga empiriska specifikationerna presenteras nedan i modell 1 och 

modell 2. 
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(Modell 1) 
 
 
 
 
(Modell 2) 

 
 
M 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑗ö𝑙𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡ö𝑑𝑖𝑡 +  

𝛽3𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡
2  +  Å𝑟𝑡 +  𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖 +  𝑒𝑖𝑡 

 
𝑀𝑗ö𝑙𝑘𝑖𝑛𝑣ä𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡ö𝑑𝑖𝑡 +  

𝛽3𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡
2 +  Å𝑟𝑡 +  𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖 +  𝑒𝑖𝑡 

 

Ovanstående två regressionsmodeller, där 𝑖 = 1, … , 289 och 𝑡 = 2001, … , 2013, skattas 

med minsta-kvadrat-metoden (OLS). Genom att använda klustrade standardfel vid 

estimering kontrolleras för eventuell heteroskedasticitet och autokorrelation mellan 

variablerna och feltermen mellan kommuner, samt tillåter heteroskedasticitet och 

autokorrelation inom kommunen (Stock & Watson 2011).  

 

Fixed-effect-regressioner är den enda metod som är möjlig utifrån den paneldata som 

används här. Den största anledningen till att dessa regionala ekonomiska stöd kan tas 

emot av mjölkproducenter är de svårare förutsättningarna som skiljer sig runt om i hela 

landet. På grund av dessa skillnader behöver regressionerna göras med en kommunfix 

effekt, och på samma sätt behöver även en tidseffekt inkluderas eftersom det förväntas 

finnas faktorer som förklarar variation i antalet mjölkproducenter och 

mjölkinvägningen som varierar över tid.  

 

 

5.3 Beskrivande statistik 
För att få en blick över hur utvecklingen har sett ut för mjölkproduktionen i Sverige 

mellan åren 2001–2013 visas här beskrivande statistik över de variablerna som 

presenterades i 5.1 Data.  

 
Som det nämndes i inledningen har mjölkinvägningen i Sverige minskat, tillsammans 

med större delar av produktionen inom jordbrukssektorn. Figur 5.3.1 visar i vilken 

hastighet mängden producerad mjölk minskar i hela landet. Den totala minskningen går 

från en nivå på 3 287 749 ton år 2001 till 2 864 117 ton år 2013, vilket betyder en 

minskning med cirka 13%. Den kommun som under samtliga år producerar störst volym 

mjölk i Sverige är Gotlands kommun, som mellan åren 2001–2013 i genomsnitt 

producerar 137 808 ton mjölk per år. Även om totala mängden producerad mjölk 

minskar i landet, gäller detta inte för varje enskild kommun. Det finns flera kommuner 
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som har en ökad mjölkinvägning under tidsperioden och de allra flesta av dessa 

kommuner är belägna i södra delar av landet. Det finns även ett fåtal kommuner i 

stödområde 5–8 som har en positiv utveckling gällande mängden producerad mjölk. 

 

 
Figur 5.3.1: Mjölkinvägning i ton i hela Sverige år 2001–2013  

 
Det nämndes också i inledningen att antalet mjölkproducenter minskar och att 

jordbrukssektorn genomgår en strukturförändring med allt färre men större 

producenter. Figur 5.3.2 visar hur utvecklingen i antalet mjölkproducenter sett ut under 

tidsperioden. År 2001 fanns det totalt 11 621 mjölkproducenter i Sverige medan det år 

2013 endast fanns 4 633 kvar, vilket innebär en minskning med cirka 60 %. De två 

kommuner som har flest mjölkproducenter under tidsperioden är Gotlands och 

Falköpings kommun. 

 

 
Figur 5.3.2: Antalet mjölkproducenter i hela Sverige år 2001–2013 
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De beroende variablerna i de empiriska specifikationerna är ”mjölkinvägning i ton” och 

”antal mjölkproducenter”. Beskrivande statistik för dessa två variabler vid år 2001 

respektive år 2013 visas i tabell 5.3.1. För de båda beroende variablerna och båda 

årtalen är medianen lägre än medelvärdet, detta beror på att det finns fler observationer 

mellan minimumvärdet och medelvärdet än vad det finns observationer mellan 

medelvärdet och maximumvärdet. Detta beror på att det finns kommuner som inte har 

några mjölkproducenter eller någon mjölkproduktion överhuvudtaget.  

 
Tabell 5.3.1: Beskrivande statistik för variablerna ”Mjölkinvägning” och ”Antal mjölkproducenter” 
för år 2001 och 2013 

  
Mjölkinvägning i ton 

år 2001 

 
Mjölkinvägning i 

ton år 2013 

 
Antal mjölk- 

producenter år 
2001 

 
Antal mjölk- 

producenter år 
2013 

 
Medelvärde 
 

 
11 376,29 

 
9910,44 

 
40,21 

 
16,05 

 
Median 

 
6873 

 
4540 

 
26 

 
9 

 
Minimum 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Maximum 
 

 
134 081 

 
140 559 

 
467 

 
214 

 
Standardavvikelse  
 

 
15 066,23 

 
15 325,52 

 
47,65 

 
21,62 

 
Observationer 
 

 
289 

 
289 

 
289 

 
289 

 

Kontrollvariabeln ”befolkningstäthet” är som störst i Stockholms län, i genomsnitt 302 

invånare per kvadratkilometer, samtidigt är det även där mjölkproduktionen är som 

lägst, 1390 ton mjölk per år. I figurerna 5.3.3 och 5.3.4 visas även produktion och 

befolkningstäthet för Norrbottens och Östergötlands län och tillsammans med 

Stockholms län anses de vara representanter för områden med låg, mellan och hög 

befolkningstäthet. Östergötland som mellan åren 2001–2013 har en genomsnittlig 

befolkningstäthet på 39,9 invånare per kvadratkilometer har en genomsnittlig 

mjölkinvägning på 16 838 ton per år. I Norrbottens län är befolkningstätheten som lägst 

i hela Sverige, nämligen 2,6 invånare per kvadratkilometer, och produktionen av mjölk 

ligger i genomsnitt på 4272 ton per år. För Östergötlands län och Norrbottens län 
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stämmer alltså tesen om att högre befolkningstäthet innebär högre produktion, men för 

Stockholms län visas det motsatta. Variabeln för befolkningstäthet är därmed högst 

troligen exponentiell, därav är den hädanefter kvadrerad som beskrivet i 5.1 Data. 

 

  
Figur 5.3.3: Genomsnittlig mjölkinvägning i ton                    Figur 5.3.4: Genomsnittlig mjölkinvägning i ton 
mellan åren 2001–2013, för Norrbottens län,                        mellan åren 2001–2013, för Norrbottens län, 
Östergötlands län och Stockholms län                                     Östergötlands län och Stockholms län 

 
Nedan, i tabell 5.3.3, visas en korrelationsmatris över samtliga variabler i de empiriska 

specifikationerna. Korrelation är ett mått mellan -1 och 1 och indikerar hur mycket två 

variabler samvarierar med varandra. Inte helt oväntat är korrelationen mellan 

mjölkinvägningen och antalet mjölkproducenter hög och positiv, ju fler producenter 

desto mer mjölk produceras. Det nationella stödet har en relativt låg korrelation med 

både mjölkinvägningen och antalet mjölkproducenter, -0,14 respektive -0,08. Då 

korrelationen är negativ innebär det att i de områden där nationellt stöd är tillgängligt 

minskar mjölkinvägningen och antalet mjölkproducenter ändå. På omkring samma 

relativt låga nivå på korrelation som det nationella stödet, befinner sig även 

kompensationsstödets korrelation med mjölkinvägning och antal mjölkproducenter. 

Korrelationen mellan de två stöden, nationella stödet och kompensationsstödet, är 

0,6643. Att korrelationen är positiv och relativt hög beror på att 

stödområdesindelningen för de två stöden är densamma, och trots helt olika regleringar 

för stöden har samtliga kommuner med tillgång till nationellt stöd även tillgång till 

kompensationsstödet.  
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Tabell 5.3.3: Korrelationsmatris, mjölkinvägning i ton, antal mjölkproducenter, nationella stödet 
och kompensationsstödet, mellan åren 2001–2013 

  
Mjölkinvägning 

i ton 
 

 
Antal 

mjölkproducenter 

 
Nationellt 

stöd 

 
Kompensations-

stöd 

 
Befolknings- 

täthet 

 
Mjölkinvägning i 

ton 
 

 
1 

    

 
Antal 

mjölkproducenter 
 

 
0,9188 

 
1 

   

 
Nationellt stöd 

 

 
-0,1404 

 
-0,0801 

 
1 

  

 
Kompensations-

stöd 
 

 
-0,0991 

 
-0,0522 

 
0,6643 

 
1 

 

 
Befolknings- 

täthet 
 

 
-0,0905 

 
-0,0975 

 
-0,0641 

 
-0,1576 

 
1 

 

6 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av de två modellerna, där modell 1 har antal 

mjölkproducenter som beroende variabel och modell 2 istället har mjölkinvägning i ton 

som beroende variabel. Resultaten presenteras i tabeller över samtliga testade 

versioner av modellerna, med variablernas riktningskoefficienter och signifikansnivå, 

samt standardfel i parantes.  

 

Inledningsvis testas stöden separat som förklarande variabler till antalet 

mjölkproducenter utan kontroll för kommunfixa och tidsfixa effekter, i tabell 6.1. Båda 

koefficienterna för de två stöden är statistiskt signifikanta på 1%-nivån, det vill säga att 

de förklarar en viss variation i antalet mjölkproducenter. Det nationella stödet har en 

negativ koefficient, vilket betyder att om en kommun går från att inte får ta emot till att 

få ta emot nationellt stöd minskar antalet mjölkproducenter i genomsnitt. Även 

kompensationsstödets koefficient är negativ men däremot nära noll. Ju mer 

kompensationsstöd en kommun har tillgängligt, desto färre blir antalet 

mjölkproducenter i genomsnitt. 
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Tabell 6.1: OLS regression med antal mjölkproducenter som beroende variabel, nationellt stöd och 
kompensationsstöd som förklarande variabler. Koefficientvärde med signifikansnivå och 
standardfel inom parentes 

Antal mjölkproducenter Modell 1.1 Modell 1.2 

 
Nationellt stöd 
 

 
-6,181*** 
(1,0537) 

 

 
Kompensationsstöd 
 

  
-0,002*** 
(0,0005) 

Kommunfix effekt? Nej Nej 

Tidsfix effekt? Nej Nej 

Klustrade standardfel? Nej Nej 
* signifikant på 10%-nivån, ** signifikant på 5%-nivån, *** signifikant på 1%-nivån 

 
På ett liknande sätt som för antalet mjölkproducenter testas de två stödens effekter 

separat för mjölkinvägningen i Sverige i tabell 6.2, utan kontroll för kommun- och 

tidseffekter. Båda koefficienterna i de två modellerna är statistiskt signifikanta på 1%-

nivån, det vill säga att de förklarar viss variation i mjölkinvägningen. Precis som för 

antalet mjölkproducenter är koefficienterna för stöden negativa, vilket betyder att om 

en kommun har möjlighet att ta emot nationellt stöd minskar mjölkinvägningen och ju 

mer kompensationsstöd som finns tillgängligt desto mindre mjölk produceras i 

genomsnitt. 

 

Tabell 6.2: OLS regression med mjölkinvägning i ton som beroende variabel, nationellt stöd och 
kompensationsstöd som förklarande variabler. Koefficientvärde med signifikansnivå och 
standardfel inom parentes 

Mjölkinvägning i ton Modell 2.1 Modell 2.2 

 
Nationellt stöd 
 

 
-5307,633*** 

(397,645) 

 

 
Kompensationsstöd 
 

  
-1,844*** 
(0,225) 

Kommunfix effekt? Nej Nej 

Tidsfix effekt? Nej Nej 

Klustrade standardfel? Nej Nej 

* signifikant på 10%-nivån, ** signifikant på 5%-nivån, *** signifikant på 1%-nivån 

 
Enligt resultaten i tabell 6.1 och 6.2 har de båda stöden en negativ effekt på antalet 

mjölkproducenter och mjölkinvägningen, vilket inte stödjs av teorin för 

marknadsjämvikt. Denna effekt kan bero på att modellerna 1.1, 1.2, 2.1 och 2.2 enbart 
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ser till permanenta förklaringar av stöden på antalet mjölkproducenter och mängden 

producerad mjölk och inte till variationer över tid och mellan kommuner. Dessutom kan 

det finnas fler variabler som förklarar variationen i antalet mjölkproducenter och 

mängden producerad mjölk. När dessa inte inkluderas i modellen kan stödens effekter 

över- eller underskattas på grund av bias från utelämnade variabler. Det kan då inte 

estimeras någon kausal effekt av stöden varken på antalet mjölkproducenter eller 

mjölkinvägningen. För att kontrollera för utelämnade variabler inkluderas en 

kommunfix och en tidsfix effekt i kommande modeller, samt en kontrollvariabel som 

varierar både över tid och mellan kommuner. Den kommunfixa effekten samlar upp 

samtlig variation mellan kommuner men som inte varierar över tid och den tidsfixa 

effekten samlar upp allt som varierar över tid och enbart det som varierar inom 

kommunerna. 

 
I tabell 6.3 testas de två stöden separat som ensam förklarande variabler på antalet 

mjölkproducenter i Sverige i modell 1.3 och 1.4, men nu med kontroll för kommun- och 

tidseffekter. För att vidare undersöka effekten av stöden testas olika kombinationer av 

förklarande variabler och på så sätt kan variablernas relevans för att förklara den 

beroende variabeln fastställas. Koefficienten för nationellt stöd i modell 1.3 har ett 

skattat värde på 8,143 och är signifikant på 5% signifikansnivå. Om en kommun, som på 

grund av förändringar i stödområdesindelningen, skulle gå från att inte ha tillgång till 

det nationella stödet till att tillhöra en stödgrupp som har möjlighet att ta emot stödet, 

skulle antalet mjölkproducenter i kommunen i genomsnitt öka med 8 producenter. 

Kompensationsstödet visar inte på signifikanta resultat, varken som enskild förklarande 

variabel eller tillsammans med nationella stödet och befolkningstätheten. 

Koefficientvärdena är dessutom i samtliga tre modeller nära noll vilket tyder på låg 

ekonomisk signifikans. Det nationella stödets koefficient förändras inte betydande vid 

inkluderandet av kompensationsstödet och kontrollvariabeln ”befolkningstäthet”. 

Tolkningen av nationella stödets effekt är därmed liknande för även modell 1.5 och 1.6, 

givet att övriga variabler hålls konstanta.  
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Tabell 6.3: FE-regressioner med antal mjölkproducenter som beroende variabel och olika 
kombinationer av oberoende variabler 

Antal mjölkproducenter Modell 1.3 Modell 1.4 Modell 1.5 Modell 1.6 

 

Nationellt stöd 
 

 
8,143** 
(3,169) 

 
 

 
8,548** 
(3,380) 

 
8,478** 
(3,457) 

 
Kompensationsstöd 
 

  
-0,005 

(0,003) 

 
-0,005 

(0,003) 

 
-0,004 
(0,003) 

 
Befolkningstäthet^2 
 

    
0,00003*** 
(0,000007) 

Kommunfix effekt? Ja Ja Ja Ja 

Tidsfix effekt? Ja Ja Ja Ja 

Klustrade standardfel? Ja Ja Ja Ja 

* signifikant på 10%-nivån, ** signifikant på 5%-nivån, *** signifikant på 1%-nivån 
 

I tabell 6.4 testas olika kombinationer av förklarande variabler för mjölkinvägningen i 

Sverige, men nu med kontroll för kommun- och tidseffekter. Kompensationsstödet är 

inte heller här statistiskt signifikant i någon av modellerna, det vill säga att det utifrån 

dessa resultat inte går att förkasta hypotesen om att stödet inte förklarar någon 

variation i mjölkinvägningen på 10%-nivån. Dessutom är koefficienten för 

kompensationsstödet nära noll i samtliga modeller, vilket tyder på att variabeln inte 

heller har någon ekonomisk signifikans. I modell 2.3 testas det nationella stödet som 

enskild förklarande variabel för mjölkinvägningen. Om en kommun omplaceras i 

stödområdesindelningen, från att inte ha till att ha tillgång till nationellt stöd, ökar 

mängden producerad mjölk med 492 ton mjölk i genomsnitt. När kompensationsstödet 

och även befolkningstätheten inkluderas som förklarande variabler förändras 

koefficienten för det nationella stödet inte betydande, utan är någorlunda konstant runt 

490 ton. Givet att de andra förklarande variablerna hålls konstanta, är tolkningen för det 

nationella stödet samma vid multipel regression som vid enkel regression.  
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Tabell 6.4: FE-regressioner med mjölkinvägning i ton som beroende variabel och olika 
kombinationer av oberoende variabler 

Mjölkinvägning i ton Modell 2.3 Modell 2.4 Modell 2.5 Modell 2.6 

 

Nationellt stöd 
 

 
491,929*** 

(37,886) 
 

 
 

 
493,720*** 

(49,841) 

 
488,416*** 

(54,709) 

 
Kompensationsstöd 
 

  
-0,019 

(0,418) 

 
-0,024 

(0,418) 

 
0,047 

(0,423) 

 
Befolkningstäthet^2 
 

    
0,0002*** 
(0,00006) 

Kommunfix effekt? Ja Ja Ja Ja 

Tidsfix effekt? Ja Ja Ja Ja 

Klustrade standardfel? Ja Ja Ja Ja 
* signifikant på 10%-nivån, ** signifikant på 5%-nivån, *** signifikant på 1%-nivån 

 

Likt teorin om marknadsjämvikt har en subvention i form av nationellt stöd en positiv 

effekt på antalet mjölkproducenter och mängden producerad mjölk. Att 

kompensationsstödet är icke-signifikant för båda beroende variablerna kan bero på att 

det under denna tidsperiod har skett förändringar som kan ha påverkat 

mjölkproduktionen som inte fångats upp i modellen. Det kan ha skett förändringar i 

faktorer som påverkar mjölkproduktionen vid samma tillfällen som 

kompensationsstödet har förändrats, en trend som varierar mellan kommuner och över 

tid och som därmed inte lyckats observeras av modellen. Detta gör att effekter av 

kompensationsstödet på antalet mjölkproducenter och mjölkinvägningen inte är 

tolkningsbara. ”Befolkningstäthet” inkluderas i modell 1.6 och 2.6 för att avlägsna 

eventuell korrelation mellan de två stöden och faktorer uppsamlade av feltermen. I och 

med att variabeln är statistiskt signifikant på 1%-nivån men däremot nära noll, antas 

den inte ha någon egen förklarande effekt på antalet mjölkproducenter och 

mjölkinvägningen. Dessutom förändras inte koefficienterna för nationellt stöd 

betydande vid inkluderandet av kontrollvariabeln, vilket kan betyda att eventuella 

andra utelämnade variabler inte heller skulle påverka nationella stödets effekt på 

antalet mjölkproducenter och mängden producerad mjölk.  

  

Sammanfattningsvis stödjs det nationella stödets effekter av teorin om 

marknadsjämvikt, stödet gör att utvecklingen inte är mer negativ i norra Sverige jämfört 

med resterande delar av landet. Under antagandet att feltermerna i modell 1.6 och 2.6 
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inte innehåller några utelämnade variabler som förklarar variation i de beroende 

variablerna, samt är korrelerade med stöden, har det nationella stödet en positiv kausal 

effekt på både antalet mjölkproducenter och mjölkinvägningen. Gällande 

kompensationsstödet är det svårare att säga något om dess effekt på jordbruket för 

mjölkproduktion då dess koefficienter inte är signifikanta. 

7 Slutsats och diskussion 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur ekonomiska incitament påverkar förändringar 

inom jordbrukssektorn, mer specifikt vilka effekter regionala ekonomiska stöd har på 

mjölkproduktionen i Sverige. Enligt den nationalekonomiska teorin som tillämpas i 

uppsatsen borde dessa stöd ha en positiv effekt på produktionen, vilket stödjs av 

effekterna av det nationella stödet. Utifrån paneldata mellan åren 2001–2013 har fixed-

effect-regressioner genomförts. Med hjälp av dessa modeller har det gjorts ett försök att 

isolera det nationella stödets och kompensationsstödets faktiska effekter på 

mjölkproduktion. Det nationella stödet har positiva effekter på både antalet 

mjölkproducenter och mjölkinvägningen, medan kompensationsstödet saknar både 

statistisk och ekonomisk signifikans.  

 
Som redovisat under avsnittet 5.3 Beskrivande statistik minskar både antalet 

mjölkproducenter och mängden producerad mjölk i hela landet, men utvecklingen sker 

inte i samma takt. Den ojämna negativa utvecklingen kan bero på de 

strukturförändringar jordbrukssektorn genomgår, med allt färre men större och mer 

effektiva gårdar som dessutom är alltmer centrerade i södra Sverige. De positiva 

effekterna en mer diversifierad och utspridd jordbrukssektor har, på bland annat miljö 

och landsbygd, bör upprätthållas. Genom regionala ekonomiska stöd, reglerade av 

svenska staten och EU, skapas förutsättningar för att stärka de positiva effekterna. Inför 

år 2018 har regeringen tagit fram ett förslag på ett utökande av det nationella stödet 

med 100 miljoner kronor. Det finns alltså ett centralt intresse av att utöka den 

geografiska spridningen av jordbruket. När det kommer till kompensationsstödet har 

det efter år 2013 skett förändringar i både vad gäller stödområdesindelning och nivåer 

på ersättning. Jordbrukspolitiken i Sverige, inte minst frågor rörande mjölkproduktion, 

är under ständig förändring. 
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De positiva resultaten som genererats för det nationella stödet tyder på att den negativa 

utvecklingen av mjölksektorn inte är större i norra Sverige än i resterande delar av 

landet. En ökning av det nationella stödet, enligt regeringens förslag inför 2018, skulle 

möjligen kunna bromsa den negativa utvecklingen ytterligare. Däremot finns det risker 

med subventioner och stöd då producenterna inte alltid nyttjar den ekonomiska 

ersättningen till att öka sin produktion. Producenten kan anpassa sitt beteende efter 

stödens utformning och rådande förhållanden, som Bezlepkina (2005) och Reidsma 

(2009) nämner i respektive slutsats kring effekter av regionala stöd. Eftersom 

Bezlepkina dessutom finner stöd för att producenter med likviditetsbrist ökar 

produktionen som effekt av stöden skulle en kartläggning av mjölkproducenternas 

ekonomi vara av intresse. Med gårdsspecifika data skulle det kunna undersökas vilka 

gårdar som behöver stöd för att kunna fortsätta i nuvarande produktion och vilka 

gårdar som har möjlighet att utöka sin produktion med hjälp av ekonomiska stöd. En 

sådan form av studie skulle även kunna finna fler gårdsspecifika effekter av regionala 

stöd till jordbruket. 

 
I undersökningen har 3757 observationer använts vid skattningar av modellerna, vilket 

anses vara tillräckligt många observationer för att generera tillförlitliga skattningar. 

Dock är den bristande variationen som råder, framförallt gällande det nationella stödet, 

en svaghet i studien och dess resultat. Som beskrivet i avsnitt 5.2 Metod kräver 

genomförandet av fixed-effect-regressioner variation både mellan enheter och över tid. 

Estimaten i denna studie bygger enbart på ett fåtal observationer där det uppstått 

variation. Trots detta genereras signifikanta resultat för det nationella stödets effekt. 

Tack vare att det nationella stödet kodats till en dummyvariabel har inga eventuella 

snedvridande effekter, på grund av att det är ett produktionsbaserat stöd, kunnat orsaka 

överskattade resultat. En nackdel är dock att Sverige enbart delats in i två delar, de som 

får nationellt stöd och de som inte får nationellt stöd. Det finns troligtvis även skillnader 

i stödets effekt mellan kommuner inom det område som har tillgång till nationellt stöd 

som vore intressanta att undersöka. Att studera hur utvecklingen ser ut i de områden 

som gränsar till stödområdet med nationellt stöd, där produktionsförhållandena 

troligtvis är av liknande karaktär, vore därmed något för framtida studier. 

 
Den slutsats som kan dras utifrån resultaten av denna studie är att det nationella stödet 

hade en positiv effekt på både antalet mjölkproducenter och mjölkinvägningen i Sverige 
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mellan åren 2001–2013. Kompensationsstödet visar däremot inte någon tolkningsbar 

effekt på någon av de beroende variablerna. Den beskrivande statistiken i avsnitt 5.3 

illustrerar den rådande strukturförändringen som sker på marknaden för 

mjölkproduktion i Sverige, med allt färre men större mjölkgårdar. Trots positiva resultat 

för det nationella stödet sker en negativ utveckling i hela landet. För att bryta denna 

trend kan det krävas ytterligare förändring i antingen efterfrågan eller utbudet på mjölk. 

Även om de båda regionala stöden inte räcker till för att bryta den nedåtgående trenden 

visar resultaten att de delvis räcker till för att bromsa upp den negativa utvecklingen. 

Utan det nationella stödet och kompensationsstödet skulle troligtvis antalet 

mjölkproducenter och mängden producerad mjölk minska ännu mer.  
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Bilagor 
 
1 Översättning av namn på stödområden 
 
Enligt förordningarna ”Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och 

landsbygdsutvecklingsåtgärder” och ”Förordning (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder” är Sverige indelat i åtta stödgrupper. Stödgrupperna är 

egentligen indelade på församlingsnivå, men i denna uppsats har gjorts en uppskattning 

för varje kommun utifrån vad övervägande del av församlingar inom kommunen 

inkluderas i för stödgrupp. Inom förordningarna och i praktiken är stödgrupperna döpta 

till F (fjällområde), 1, 2:a, 2:b, 3, 4:a, 4:b, 5:a och 5:b, samt finns det 

församlingar/kommuner som inte är med i någon stödgrupp alls.  I tabell A.1.1 visas den 

översättning av dessa namn på stödgrupper som gjorts av skäl att underlätta vid 

beräkningar i statistikprogram i denna uppsats.

 
 
Tabell A.1.1: Översättning av stödområdesindelning

F-1 2:a 2:b 3 4:a 4:b 5:a 5:b Inget 
stöd 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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2 Karta över stödområdesindelning 
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3 Lista över stödområdesindelning 2007–2013 
 

Stödgrupp 8: Kiruna 
 Gällivare 
 Pajala 
 Övertårneå 
 Överkalix 
 Jokkmokk 
 Arjeplog 
 Arvidsjaur 
 Lycksele 
 Åsele 
 Vilhelmina 
 Sorsele 
 Dorotea 
 Storuman 
 Malå 
 Norsjö 

 Härjedalen 
 Berg 
 Åre 
 Strömsund 
 Krokom 
 Älvdalen 

 
 
 

Stödgrupp 7: Haparanda 
 Boden 
 Piteå 
 Luleå 
 Älvsbyn 
 Kalix 
 Skellefteå 
 Umeå 
 Vännäs 
 Robertsfors 
 Vindeln 
 Bjurholm 
 Nordmaling 
 Östersund 
 Bräcke 
 Ragunda 
 Sollefteå 
 Malung-Sälen 
 Torsby 

 

 
Stödgrupp 6: Örnsköldsvik 
 Kramfors 
 Sundsvall 
 Härnösand 
 Timrå 
 Ånge 
 Hudiksvall 
 Ljusdal 
 Nordanstig 

 
 

Stödgrupp 5: Bollnäs 
 Söderhamn 
 Ovanåker 
 Ockelbo 
 Mora 
 Orsa 
 Rättvik 
 Leksand 
 Gagnef 
 Vansbro 
 Arvika 
 Hagfors 
 Filipstad 
 Årjäng 
 Eda 

 
 

Stödgrupp 4: Sandviken 
 Gävle 
 Hofors 
 Ludvika 
 Avesta 
 Hedemora 
 Säter 
 Falun 
 Borlänge 
 Smedjebacken 
 Lindesberg 
 Nora 
 Karlskoga 
 Ljusnarsberg 
 Hällefors 
 Degerfors 
 Säffle 
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 Sunne 
 Grums 
 Munkfors 
 Storfors 
 Kil 
 Bengtsfors 
 Dals-Ed 

 
 

Stödgrupp 3: Kristinehamn 
 Karlstad 
 Forshaga 
 Hammarö 
 Åmål 

 
Stödgrupp 2: Ulricehamn 
 Borås 
 Uddevalla 
 Herrljunga 
 Svenljunga 
 Mellerud 
 Tranemo 
 Vårgårda 
 Bollebygd 
 Färgelanda 
 Munkedal 
 Orust 
 Tjörn 
 Stenungssund 
 Falkenberg 
 Halmstad 
 Hylte 
 Osby 
 Perstorp 
 Örkelljunga 
 Ronneby 
 Karlskrona 
 Olofström 
 Borgholm 
 Vimmerby 
 Oskarshamn 
 Nybro 
 Hultsfred 
 Emmaboda 
 Torsås 
 Markaryd 
 Älmhult 
 Tingsryd 

 Lessebo 
 Uppvidinge 
 Eksjö 
 Vetlanda 
 Sävsjö 
 Nässjö 
 Vaggeryd 
 Gislaved 
 Gnosjö 
 Ydre 

 
 

Stödgrupp 1: Arboga 
 Köping 
 Sala 
 Fagersta 
 Västerås 
 Norberg 
 Hallstahammar 
 Kungsör 
 Surahammar 
 Skinnskatteberg 
 Askersund 
 Örebro 
 Hallsberg 
 Laxå 
 Lekeberg 
 Falköping 
 Tidaholm 
 Skövde 
 Skara 
 Mariestad 
 Alingsås 
 Vänersborg 
 Strömstad 
 Lysekil 
 Kungälv 
 Mölndal 
 Göteborg 
 Töreboda 
 Tibro 
 Mark 
 Lilla Edet 
 Gullspång 
 Karlsborg 
 Ale 
 Lerum 
 Tanum 
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 Sotenäs 
 Partille 
 Härryda 
 Kungsbacka 
 Varberg 
 Laholm 
 Hässleholm 
 Ängelholm 
 Kristianstad 
 Eslöv 
 Klippan 
 Tomelilla 
 Höör 
 Hörby 
 Svalöv 
 Gotland 
 Mönsterås 
 Högsby 
 Ljungby 
 Växjö 
 Alvesta 
 Tranås 
 Värnamo 
 Jönköping 
 Habo 
 Mullsjö 
 Aneby 
 Mjölby 
 Boxholm 
 Ödeshög 
 Östhammar 
 Uppsala 
 Tierp 
 Älvkarleby 

 
 

Stödgrupp 0: Kumla 
 Hjo 
 Lidköping 
 Trollhättan 
 Götene 
 Vara 
 Essunga 
 Grästorp 
 Öckerö 
 Simrishamn 
 Trelleborg 
 Ystad 

 Höganäs 
 Helsingborg 
 Landskrona 
 Lund 
 Malmö 
 Båstad 
 Bromölla 
 Åstorp 
 Sjöbo 
 Skurup 
 Lomma 
 Kävlinge 
 Bjuv 
 Östra Göinge 
 Vellinge 
 Burlöv 
 Staffanstorp 
 Sölvesborg 
 Karlshamn 
 Västervik 
 Kalmar 
 Mörbylånga 
 Vadstena 
 Motala 
 Söderköping 
 Norrköping 
 Linköping 
 Valdemarsvik 
 Finspång 
 Åtvidaberg 
 Trosa 
 Strängnäs 
 Eskilstuna 

 Katrineholm 
 Flen 
 Oxelösund 
 Nyköping 
 Gnesta 
 Vingåker 
 Enköping 
 Heby 
 Håbo 
 Nynäshamn 
 Sigtuna 
 Norrtälje 
 Vaxholm 
 Lidingö 
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 Solna 
 Sundbyberg 
 Nacka 
 Södertälje 
 Stockholm 
 Sollentuna 
 Danderyd 
 Täby 
 Nykvarn 
 Upplands-Bro 
 Tyresö 
 Haninge 

 Salem 
 Botkyrka 
 Huddinge 
 Ekerö 
 Järfälla 
 Värmdö 
 Österåker 
 Vallentuna 
 Upplands Väsby 

 
 
 

 
 
 
Stödområdena är enligt förordningarna 2005:577, 2007:481 och 2010:86 indelade per 
församling i varje län. Då data i denna uppsats är på kommunnivå har en översättning av 
stödområdesindelningen gjorts från församlingsnivå till kommunnivå. Vid vissa 
tillfällen, då församlingar i en kommun ingår i olika stödområden, har en proxy gjorts för 
stödgruppstillhörighet. Den stödgrupp som flest församlingar i kommunen tillhör har 
fått representera hela kommunens stödgrupp. 
 
Observera; Då det skett förändringar i stödområdesindelningen mellan år 2001 och 
2013 har här endast listats kommunindelningen utifrån ”Förordning (2007:481) om 
stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder”. Innan år 2007 tillhörde Krokom kommun 
stödgrupp 7, Östersund kommun, Ragunda kommun och Sollefteå kommun tillhörde 
2001–2006 stödgrupp 6. Filipstad tillhörde tidigare stödgrupp 4 och Sunne kommun 
tillhörde stödgrupp 5.
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4 Ersättningsnivåer för kompensationsstöd 
 
Det har skett förändringar i hur stor mängd stöd en producent får erhålla per hektar 

under tidsperioden 2001–2013. Tabellerna nedan visar på ersättningsnivåerna för vall 

och betesmark för de första 60 respektive 90 hektaren åren 2001, 2005, 2007 och 2010, 

då det skett förändringar. Om en producent har mer än 60 respektive 90 hektar halveras 

ersättningen för de överstigande hektaren. Information om ersättningsnivåerna är 

hämtade från ”Förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och 

landsutvecklingsåtgärder”, ”Förordningen (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder “och ”Förordningen (2010:86) om ändring i 

förordningen (2007:481) Förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder”, 

samt från informationsbroschyrer från Jordbruksverket år 2005 (Hoover & Norén 2005)

 
Tabell A.4.1: Ersättning i kronor av 
kompensationsstöd, vall och 
betesmark, 0–60 hektar. År 2001 

Stödområde: Ersättning i kronor 
per hektar: 

 
1-3 1750 
4:a 1600 

4:b 800 

5:a 1000 
5:b 500 

 
 
 
Tabell A.4.2: Ersättning i kronor av 
kompensationsstöd, vall och 
betesmark, 0–60 hektar. År 2005 

Stödområde: Ersättning i kronor 
per hektar: 

 
F 2460 

1-3 1960 

4:a 1810 

4:b 1010 
5:a 1210 

5:b 710 
 
 
 
 

 
Tabell A.4.3: Ersättning i kronor av 
kompensationsstöd, vall och 
betesmark, 0–90 hektar. År 2007 

Stödområde: Ersättning i kronor 
per hektar: 

 
1-F 2550 

2-4:a 1950 

4:b 950 

5:a 1350 
5:b 760 

 
 
 
Tabell A.4.4: Ersättning i kronor av 
kompensationsstöd, vall och 
betesmark, 0–90 hektar. År 2010 

Stödområde: Ersättning i kronor 
per hektar: 

 
1-F 2700 

2-4:a 2100 

4:b 1100 

5:a 1500 
5:b 900 
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