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Sammanfattning 
 
Debatten om hur oljan skall ersättas i Sverige till år 2020 pågår. Ett diskuterat alternativ är 
etanol, vars förbrukning förväntas öka. Sveriges etanolproduktion är beroende av EU:s 
tullstruktur, utan den blir fabrikerna i Sverige utkonkurrerade. Samtidigt är Sveriges 
handelspolitiska utgångspunkt att alla former av handelshinder skall motverkas. Om man skall 
satsa på en inhemsk produktion av etanol måste man gå emot handelspolitiken och inte 
propagera för en frihandel. Sverige står inför ett vägval där endast ett val av två önskade går 
att uppfylla.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges interna diskussion, bland närmast berörda 
intressenter såsom politiker, tjänstemän, näringsliv och intresseorganisationer, om detta 
vägval. Vidare ska policydokument såsom handelspolitiska och energipolitiska dokument 
undersökas. Närmare ska vi undersöka vilka argument som framträder för en frihandelslinje 
respektive argument för en inhemsk produktion. Detta för att argumenten kan påvisa vilka 
värden som innefattas i de båda vägarna.  
 
Textanalysen påvisade att den frihandelsvänliga linje som Sveriges handelspolitik 
representerar, ifrågasätts av både Sveriges nya förslag för att uppnå ett oljeoberoende och 
EU:s förslag till energistrategi. Kontentan av analysen är att det i dagsläget saknas en 
genomtänkt strategi för hur Sverige skall trygga behovet av etanol.  
 
Resultatet av intervjuanalysen visar att argumenten som framträder är av en art som stöder en 
fri handel men också sådana som vurmar för en inhemsk produktion. Dock är man överens 
om att en frihandel inom denna sektor skulle vara gynnsamt för u-länders utveckling och även 
att arbetstillfällen och landsbygdsutveckling skulle gynnas av en inhemsk etanolindustri. 
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1. Inledning  
 
Frågan om hur man skall säkerställa energiförsörjningen är väldigt central i dagens politiska 
debatt, både på nationell och internationell nivå. Den aktualiseras av oljans instabila tillvaro 
på marknaden, en ökad insikt om växthuseffektens effekter och likaledes insikten om att 
många länder inom EU är beroende av energiimport från oroliga och oförutsägbara områden 
(Europaparlamentet 2006). Europa och Sverige vill inte hamna i ett riskfyllt beroende och tids 
nog förväntas oljan bli oekonomisk att utvinna (Naturvårdsverket 2004). För närvarande 
diskuterar därför EU-kommissonen, med dess ordförande José Manuel Barroso i spetsen, en 
vision över hur EU:s framtida energistrategi bör se ut (Bengtsson 2006). En grönbok1 med 
förslag rörande Europas energistrategi har utformats med avsikt att främja en diskussion om 
en gemensam europeisk energipolitik och plattform (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission 2006:105). Sedan tidigare har EU även satt upp ett indikativt mål att 5,75 % av 
bränslena för transportändamål skall utgöras av biodrivmedel till år 2010 (Europaparlamentets 
och Rådets direktiv 2003/30/EG). I Sverige har regeringen samtidigt tillsatt en 
oljekommission med uppdrag att leda Sverige till ett oljeoberoende år 2020 och följaktligen 
ökad användning av förnyelsebar energi (Kommissionen mot oljeberoende 2006).  
 
Det alternativ som idag anses mest opportunt till att ersätta en del av oljan och ge miljövinster 
i form av minskade nettoutsläpp av växthusgaser är etanol (Jordbruksverket 2006). Etanol 
som drivmedel är idag dessutom väl vedertaget då etanol finns låginblandat i bensin. 
Etanolanvändning förväntas därför knappast att stagnera. Produktionen och efterfrågan 
kommer snarast kraftigt att öka (Tidningarnas Telegrambyrå 2005).  
 
Flertalet fabriker avsedda för etanolproduktion planläggs runt om i Sverige. För närvarande 
har exempelvis Agroetanol beslutat att bygga ut sin fabrik i Norrköping för att kunna bemöta 
den, enligt förväntan, ökade efterfrågan på drivmedelsetanol (Lantmännen Agroetanol AB 
2006). Något som låter helt naturligt för en expanderande marknad. Det finns dock andra 
vägar att möta den väntande efterfrågan.  
 
Ur svensk handelspolitisk synpunkt vore det fördelaktigt att importera etanol från det land 
som kan producera varan till lägsta pris på den globala marknaden, vilket i detta fall är 
Brasilien som producerar etanol till ett betydligt lägre pris än Sverige. I Sverige produceras 
nämligen etanol till en kostnad av 5 kr/liter medan kostnaden i Brasilien är så låg som ca 1,75 
kr/liter (Naturvårdsverket 2004). Importen förhindras dock idag av EU:s tullunion. En 
konsekvens av detta är att Brasiliens export av etanol till Sverige delvis förhindras, vilket 
möjliggör att den svenska etanoltillverkningen kan komma igång. Vore det inte för tullarna 
skulle Sveriges etanolproduktion bli utkonkurrerad. Samtidigt är handelshinder och 
protektionism något Sveriges regering klart tar ställning emot och avser att avveckla för att 
ytterligare öppna upp handeln och skapa billigare alternativ för oss konsumenter (Prop 
2002/03:122).  
 
Den svenska etanolpolitiken står alltså inför ett vägskäl. Var skall den etanol som konsumeras 
i Sverige ha sitt urpsrung? Långdraget handlar det om huruvida Sverige skall prioritera 
svenska intressen eller gå u-ländernas utvecklingsbehov till mötes. Att samtidigt slå på 
trumman för den inhemska produktionen av etanol och företräda internationellt en 

                                                 
1 En grönbok är en officiell rapport, publicerad för att ge underlag och uppmuntra till vidare diskussion 
(Hutchinson Encyclopedia 2006) 
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frihandelsliberal linje är allt annat än en samstämmig och koherent politik utan snarast ett 
klassiskt exempel på en målkonflikt.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Sveriges etanolproduktion är beroende av EU:s tullstruktur, utan den blir fabrikerna i Sverige 
utkonkurrerade. Samtidigt är Sveriges handelspolitiska utgångspunkt att alla former av 
handelshinder skall motverkas. Om man skall satsa på en inhemsk produktion av etanol måste 
man gå emot handelspolitiken och inte propagera för en frihandel. Sverige står inför ett vägval 
där endast ett val av två önskade går att uppfylla.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges interna diskussion, bland berörda 
intressenter såsom politiker, tjänstemän, näringsliv och intresseorganisationer, om detta 
vägval. Vidare ska policydokument såsom handelspolitiska och energipolitiska dokument 
undersökas. Närmare ska vi undersöka vilka argument som framträder för en frihandelslinje 
respektive argument för en inhemsk produktion. Detta för att argumenten kan påvisa vilka 
värden som båda vägar i sig har. Vidare är en förhoppning att diskussionen ska visa på 
konsekvenser av en politisk linje propagerande för en inhemsk produktion, respektive för en 
frihandel. 
 
Undersökningen skall svara på följande frågeställningar: 

• Vilka argument framträder för en frihandelsvänlig politik? 
• Vilka argument framträder till stöd för inhemsk produktion?  
• Vilka konfliktlinjer och samstämmigheter framträder mellan argumenten?  

 
På basis av analysen skall därefter följande fråga diskuteras: 

• Vilka potentiella konsekvenser kan en omformulering av svensk handelspolitik få 
för etanolproduktionen? 

 
Studien avgränsas till år 2006, dvs. till 2006 års rådande diskussion. Dock analyseras 
dokument av äldre årgång då de är gällande även idag. 



 - 4 - 

 

3. Handelsteori 
 
I studien vill vi undersöka vilka argument som framträder för en inhemsk etanolproduktion, 
vilken är beroende av stöd, samt argument för en fri handel. Dessa två grupper av argument 
kan härledas till två teoretiska skolor vilka ska presenteras nedan.  
 
En kritisk punkt att nämna är att det var problematiskt att finna teoretisk litteratur 
behandlande handelshinder i sig varför frihandelsteoretiker även fått svara för den skolan 
stundtals. Även fast vi försökt förhålla oss kritiska i sådana skeden är det en stor brist i 
återgivandet av teorin.  

3.1 Frihandelns utveckling 
År 1776 lanserade Adam Smith idén om absoluta fördelar (Salvatore 2001). Idén går ut på att 
produktionskostnader för en viss vara varierar mellan länder och att det är gynnsamt för ett 
land att specialisera sig på den produkt man tillverkar billigast. Med andra ord: produktion av 
etanol är effektivare i Brasilien då råvaran där är mer energirik än Sveriges råvara. 
Följaktligen har Brasilien en absolut fördel gentemot Sverige och kan producera etanol till ett 
lägre pris.  
 
Vad händer om ett land inte har någon vara med absoluta fördelar? Är det då olönsamt att 
idka handel med andra länder? Denna farhåga bemötte David Ricardo med sin teori om 
komparativa fördelar (Salvatore 2001). Ricardo förklarar med en enkel modell att ett land kan 
tjäna på handel med ett annat land även då det inte har några absoluta fördelar för någon vara, 
det räcker att man specialiserar sig på att producera och handla med den vara man är minst 
dålig på.   
 
Ricardos teori har genom åren utsatts för kritik. Denna kritik har sin grund i att teorin inte 
ansetts verklighetstrogen då den bygger på antagandet om perfekt konkurrens (Reiter och 
Jönsson 2004). Därför har tillägg och förändringar utvecklat teorin, allt eftersom nya 
upptäckter om handelns konsekvenser har uppdagats. Enligt Reiter och Jönsson (2004) har 
man lättat på antagandet att en perfekt konkurrens måste råda.  
 
En viktig poäng med denna teoribildning är att ett land som helhet vinner en ökad välfärd på 
handel och specialisering oavsett om det är fattigt eller rikt (Reiter och Jönsson 2004).  
  
De senaste decennierna har även en teoribildning som behandlar effekterna på miljön av 
frihandel växt fram. Bhagwati (2001) menar att frihandel inte nödvändigtvis är optimalt om 
en miljöpolitik är obefintlig eller otillräcklig. Han vidhåller dock att med en tillräckligt stark 
miljöpolitik är en fri handel det bästa handelspolitiska alternativet. Damania m.fl. (2000) visar 
i sin studie att protektionism och korruption tenderar till att försämra ett lands 
miljölagstiftning, medan frihandel förbättrar den genom att öka dess stringens. Carter (1993) 
ger stöd åt denna bild när han granskar tre studier vilka visar att en förflyttning av 
jordbruksproduktion från rika till fattiga länder är bra för miljön, såtillvida att den agrara 
miljöförstöringen minskar, varpå han drar slutsatsen att friare handel är miljömässigt korrekt. 

3.2 Teorier om handelshinder 
Reiter och Jönsson (2004) menar att dagens nationalekonomiska klimat är relativt enhetlig i 
sin frihandelsfavör och att debatten numera kretsar kring vissa handelshindrande 
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undantagsfall. Dessa undantag är emellertid talrika och dess egenskaper är väldigt varierande. 
Reiter och Jönsson (2004) försöker överspänna dessa undantag i denna definition: 
 
”Handelshinder: Alla slag av myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handeln med varor och tjänster 
samt investeringar, kvantitativa begränsningar, licenser, import- respektive exportförbud, ursprungsregler, 
särskild gränsdokumentation, krav på lokalt innehåll (dvs. inhemska insatsvaror), immaterialrättsliga åtgärder, 
diskriminerande offentlig upphandling och valutabestämmelser.” 

 (Reiter och Jönsson 2004)  
 
Vi redogör inte för den teoretiska utvecklingen som lett fram till alla dessa handelshinder. 
Dock skall tullar och statliga subventioner undersökas noggrannare, då de är centrala för 
denna uppsats. Först kommer tre korta begreppsförklaringar:    
 
Tull: En tull är en statlig avgift som tas ut för importerade varor (Reiter och Jönsson 2004). 
Det finns två typer av tullar. Den ena typen är en finanstull med avsikt att ge staten inkomster 
och den andra är en skyddstull med avsikt att skydda inhemsk produktion mot konkurrenter.  
 
Uppfostringstull: Se ovan om tullar, med undantaget att en uppfostringstull bara skall tas i 
bruk under förevändning att bygga upp en inhemsk industri och sedan borttagas när industrin 
är konkurrenskraftig (Bhagwati 2001).  
 
Subventioner: För att definiera subventioner tar vi hjälp av WTO:s subventionsavtal:  
”Definitionen består av tre delar. (i) Ett finansiellt bidrag (ii) från en regering eller offentlig 
institution inom en medlems territorium (iii) som tilldelar en förmån. Alla tre delar måste 
uppfyllas för att subventionen ska existera.” (Fritt översatt från World Trade Organization 
2006)  
 
På mitten av 1900-talet utvecklades en omfattande utvecklingsteoribildning som förespråkade 
uppfostringstullar (Reiter och Jönsson 2004). Deras argument var att dagens i-länder 
industrialiserades bakom höga tullar och kvoter, varför det inte är mer än rättvist – och 
ekonomiskt fördelaktigt - att icke-industrialiserade länder påbörjar sin industrialisering bakom 
tullar. Idag finns det stöd för denna typ av tull även hos frihandelsteoretiker som Bhagwati 
(2001)   
 
Även fast frihandelsteorin idag är allmänt accepterad finns fortfarande många tullstrukturer 
kvar och även en hel del andra handelshinder, inte minst runt tullunionen EU (Reiter och 
Jönsson 2004). Argumenten för dessa tullar och handelshinder är idag annorlunda än förut. Ett 
argument som presenterats, menar att en konsekvens av låga tullar, och att ny teknologi är 
lättillgänglig, blir att arbeten och företag flyttar från dagens i-länder till ekonomier med billig 
arbetskraft och en billig produktion. (Overbeek 1999 & Salvatore 2001). För att råda bot på 
detta behövs statliga subventioner och höga tullstrukturer. Ett annat populärt argument är att 
då fattiga länder inte har hårda miljökrav skulle frihandel med dem ske på ett ojämnlikt sätt 
och i värsta fall leda till att man i de rikare länderna blir tvungen att lätta på sina inhemska 
miljökrav för att mäkta med att vara konkurrenskraftig (Overbeek 1999). Därför argumenteras 
i vissa fall att de fattiga länderna måste höja sina miljökrav för att få tillgång till den globala 
marknaden.  
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4. Metod och material 
 
Uppsatsen består av två undersökningar, en intervjuanalys och en textanalys som behandlas 
kortfattat då intervjuanalysen är central. Det är nämligen genom intervjuanalysen som alla 
forskningsfrågor främst besvaras då intervjuanalysen mer ingående kan förklara och fördjupa 
argumenten bland svenska intressenter. Textanalysen berör centrala dokument i diskussionen 
och kan därför i första hand visa på övergripande drag i etanoldiskussionen och skapa en 
förståelse för respondenternas förutsättningar och förhållningssätt i debatten, då de i sin 
argumentation förmodligen lutar sig mot några av dessa dokument. Vi tror emellertid att en 
analys av dessa dokument även kommer att presentera argument både för en fri handel och för 
en inhemsk produktion varför de bidrar till att svara på våra forskningsfrågor. Således 
genomförs två analyser varpå en gemensam slutsats presenteras.    

4.1 Textanalys  
Det finns färdiga modeller för hur texter skall analyseras. Hellspong och Ledin (1997) ger två 
exempel men menar att man skall vara flexibel i sin analys och anpassa den efter den aktuella 
texten. Omdöme skall visas och endast det relevanta för sammanhanget skall tas upp. Denna 
analys genomfördes för att finna huvudsakliga åsikter och argument med vilka vi fick en 
förståelse för vilka riktlinjer man har att förhålla sig till i debatten. Analysen inleddes med att 
makroteman togs ut ur texten vilka berättade om dess huvudåsikter. Ur dessa teman söktes 
sedan makropropositioner som berättade om kärnan i textens innehåll, vilket för oss var 
argumenten bakom åsikterna.  
 
Tolkningsarbetet som användes för att ta fram dessa teman och propositioner kallas 
rekonstruktion, vilkens funktion är att ta fasta på övergripande mönster i texten (Hellspong 
och Ledin 1997). Vi försökte således att finna återkommande argument som uppträdde i 
mönster. Konkret läste vi texten varefter åsikter nedtecknades. Därefter omlästes texten i 
ljuset av åsikterna varpå resonemang och argument nedtecknades. Därefter författads en 
analys som berättade om de huvudsakliga åsikterna som framträtt och argumentationen 
bakom dem. Detta presenterades i en löpande text med belysande citat. 
 
En avsikt med textanalysen var att skapa en förståelse för vilka argument som framträdde i 
centrala dokument i Sveriges rådande etanoldiskussion. Sedan Sveriges medlemskap i EU är 
vi en del av dess politik varför även dokument på regional nivå har analyserats. Följande 
områden berörs: EU:s handels- och energipolitik och Sveriges handels- och energipolitik.  
 
Avsnitt ur följande dokument har analyserats:  
 

• Europaparlamentets och Rådets direktiv (2003/30/EG) Om främjande av 
användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel. 

• Europeiska Gemenskapernas Kommission (2006:105) Grönbok: En europeisk 
strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning. 

• Europeiska Gemenskapernas Kommission (2006:628) Meddelande från 
Kommissionen: Handlingsplan för biomassa.  

• Jordbruksverket (2006) Marknadsöversikt – Etanol, en jordbruks- och 
industriprodukt. 

• Naumburg, C. (2006) Arbetsdokument från Kommissionen mot oljeberoende 
• Regeringens proposition (2001/02:1) Budgetproposition för 2002. 
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• Regeringens proposition (2002/03:122) Gemensamt ansvar: Sveriges politik för 
global Utveckling. 

• Regeringens skrivelse (2005/06:9) Ökad välfärd och global utveckling - svensk 
handelspolitik i WTO:s Doharunda. 

• Sahlin, M. (2005) Oljan ska vara borta från Sverige år 2020. 
 
Urvalskriterierna för de analyserade dokumenten var att de skulle vara centrala styrdokument 
eller att de innehöll väsentlig fakta för det analyserade området. De skulle alltså på något sett 
ange regler för hur Sverige eller EU ska gå till väga inom områdena handel och energi. Vi 
utgick från EU:s grönbok (2006:105) och därefter införskaffades dokument genom 
snöbollseffekten (grönboken refererade till relevant lagstiftning på området vilken sedan 
refererade vidare, osv.). Vad gäller dokument på svensk nivå hade vi samma 
tillvägagångssätt. Vi utgick dock från Kommissionen mot oljeberoendes arbetsdokument.  

4.1.1 Metodkritik 

Två viktiga punkter bör nämnas. Den första behandlar uppsatsens upplägg. Två metoder 
genomfördes varför tidspress och ordgräns satt stopp för en mer genomgripande bearbetning 
av texterna. Därför har EU:s handelspolitik till exempel inte direkt analyserats med 
utgångspunkt från EU:s egna dokument utan utifrån ett svenskt dokument.  
 
Detta fick en inverkan på den andra punkten behandlande analysens upplägg och 
genomförande. Hellspong och Ledin (1997) berättar att den som gör en undersökning själv 
avgör vad som gör en analys intressant då denne själv väljer ut vad som mer detaljerat skall 
studeras, vilket gör att man måste lita på sitt eget omdöme. Liksom med intervjuer är det 
alltså frågan om en ytterst subjektiv process då det var vi själva som valde ut vad som ansågs 
relevant. För att möjliggöra en granskning av vår tolkning presenteras analysen med 
belysande citat vilket bör ge läsaren en uppfattning om ursprungstexten. Vidare är texterna 
offentliga dokument varför en egen granskning kan göras.  
 

4.2 Intervjuanalys 
För att besvara våra frågeställningar arbetade vi med kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) och 
Trost (2005) berättar att avsikten med intervjuer bland annat är att förstå världen utifrån den 
intervjuades synvinkel. I uppsatsen valde vi att analysera en diskussion som förs mellan 
centrala intressenter i Sverige där deras synvinkel är det centrala att få en förståelse för. För 
en sådan undersökning passade intervjuer bättre än enkäter då respondenten uppmuntrades ge 
nyanserade svar. Vidare var fokusgrupper inte ett alternativ på grund av att det skulle bli svårt 
att få alla respondenter att närvara samtidigt.   

4.2.1 Respondenter 

Vid val av respondenter var ett kriterium att de skulle vara insatta i den förda diskussionen.  
Tanken var att ge en mångfacetterad diskussion som skulle presentera flera argument, både 
för och emot en inhemsk produktion. Följande sju respondenter utvaldes:  
 

• Jordbruksdepartementet (JD) 
• Kristdemokraterna (KD) 
• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
• Miljöpartiet (MP) 
• Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 
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• Socialdemokraterna (S) 
• Utrikesdepartementet (UD) 

 
LRF är delägare i Agroetanols etanolfabrik i Norrköping vilket gör att de får en unik position 
i debatten. Socialdemokraterna var av intresse då de styr Sverige och ansvarar för den förda 
politiken. Respondenter från de två departementen intervjuades då de är ansvariga för hur 
etanolfrågan bereds på Regeringskansliet. Under intervjuerna med JD och UD mottog vi 
information om att MP och KD var involverade i etanoldiskussionen varför de valdes att 
intervjuas. För att fånga ett så brett underlag som möjligt var det av intresse att se hur 
regeringspartiet, ett samarbetsparti samt ett oppositionsparti ställde sig i frågan. Slutligen 
tillfrågades SNF vilka antogs ha ett intresse av etanolproduktion då de profilerar sig som en 
miljövärnande NGO, samtidigt som de antogs ha en perifer position i debatten varför 
förhoppningen var att de representerade ett annorlunda perspektiv. 

4.2.2 Konfidentialitet 

Respondenterna kan delas in i tjänstemän företrädande Sveriges regering, tjänstemän på 
intresseorganisationer (LRF titulerar sig dock som en näringslivs- och intresseorganisation) 
och politiker. De intervjuade politikerna kontaktades genom en förfrågan till partiet om 
intervju, varvid de själva uppmuntrades utse en representant att föra partiets talan. Därför 
benämnas politikerna enbart som representant för sitt parti då de har utsetts att företräda dess 
argumentationsgrund2. De resterande respondenterna presenteras som ”institutionens 
representant” då de uppmuntrades framföra dess arbetsplats talan.     

4.2.3 Intervjuns struktur 

Intervjumetodikböcker brukar dela in intervjuer i allt ifrån öppna intervjuer där respondenten 
får mycket tid till att utveckla sina svar och tänka fritt, till slutna intervjuer där respondenten 
förväntas ge korta och precisa svar. Böckerna presenterar olika många varianter i detta 
spektrum, men gemensamt är att de presenterar minst ett mellanting mellan de två ovan 
nämnda intervjustrukturerna (Lantz 1993, Bryman 2002 & Trost 2005). I den här uppsatsen 
användes ett sådant mellanting, intervjun var någorlunda öppen. I Lantz (1993) riktat öppna 
intervju menar hon att ”intervjuaren söker sammanhangsbestämd kunskap om de kvaliteter 
som intervjuaren har definierat”. Detta sker genom att ”…en vid fråga belyses med 
frågeområden. Intervjuaren följer upp inom områdena. Respondenter fördjupar sig inom det 
som intervjuaren finner meningsfullt.” Ett sådant angreppssätt fungerade mycket bra för 
denna intervjustudie. Den vida frågan i citatet ovan var här en så pass omfattande fråga att den 
bistod till att utröna respondentens argumentationsgrund. För att göra det krävdes dock att 
frågan undersöktes med utgångspunkt i olika frågeområden. Den vida frågan var Varför 
eftersträvas/eftersträvas inte etanolproduktion i Sverige? De fyra temana var 
Självförsörjning, handelshinder, miljökonsekvenser och framtiden. Utifrån dessa 
frågeområden formuleras därefter enkla frågor som tillsammans skapade en helhetsbild om 
varje frågeområde.  

4.2.4 Frågeguide 

När man gör en kvalitativ halvstrukturerad intervju har man enligt Trost (2005) inte ett 
formulär med i förväg färdigställda frågor. Det är viktigt med en viss öppenhet under 
intervjun för att inte styra ordningsföljden på frågorna allt för mycket, vilket skulle kunna få 

                                                 
2 Med argumentationsgrund menar vi grunden som respondenterna har för sina argument. Respondenterna 
presenterar flera argument, vilka samfällt ger en bild av dess åsikter och position i debatten. Detta är 
respondentens argumentationsgrund.  



 - 9 - 

negativa konsekvenser för den intervjuades möjligheter att delge alla sina synpunkter. För att 
strukturera intervjumomentet på ett lämpligt valde vi därför att använda oss av en frågeguide, 
innehållande centrala teman och frågeställningar som undersökningen och uppsatsen avsedde 
att ge svar på. Guiden är uppbyggd av en översiktlig huvudfråga samt fyra underliggande 
teman som syftar till att besvara denna huvudfråga (se bilaga). Med hänsyn till denna 
frågeguide och de fyra frågetemana formulerades sedan enkla och korta intervjufrågor 
anpassade till respondenten. Merparten av intervjufrågorna var dock återkommande under 
samtliga intervjuer då dessa var grundläggande för att kunna jämföra olika 
argumentationsgrunder och för att underlätta utförandet av en ansenlig analys.  
 
Huvudfrågan (icke att hopblanda med studiens frågeställningar i syftet) skulle redogöra för 
respondenternas argumentationsgrund och det var endast utifrån denna argumentationsgrund 
som antaganden kunde göras om deras inställning i debatten, vilket kunde svara på våra 
översiktliga frågeställningar. Varför vara så omständlig och bygga upp denna frågestruktur 
när man endast skulle kunna ställa huvudfrågan till respondenterna kan här läsaren fråga sig. 
Svaret är följande: I och med att vår huvudfråga är aktuell och följaktligen laddad i svensk 
politik antog vi att ett direkt svar på frågan därför skulle riskera att bli icke-konstruktiv och 
gömd i sedan tidigare politiska riktlinjer och förhållningssätt. Frågan bör därför inte direkt 
ställas. Förenklande frågor som sammantaget ger en djup förståelse för ett tema bör ställas 
upp för att vi skall kunna uppnå en djupare förståelse för respondenternas 
argumentationsgrund i frågan. Vår förhoppning var trots allt att förstå argumentationsgrunden 
och bakomliggande tankar av ställningsstagandet snarare än ett direkt svar.  

4.2.5 Intervjusituation  

Intervjusituationen varierade, fyra av intervjuerna genomfördes per telefon och de tre 
resterande på respondenternas arbetsplats. För de intervjuer som skedde på plats var två 
intervjuare och två respondenter närvarande i två fall och två intervjuare och en respondent i 
ett fall, medan intervjuerna per telefon inbegrep en av intervjuarna. Samtliga intervjuer 
spelades in efter respondenternas medgivande. Intervjuerna varierade i längd. Den längsta 
varade ungefär 50 minuter (UD) och den kortaste ungefär 25 minuter (LRF). De resterande 
intervjuerna höll sig inom tidsspannet 30 – 40 minuter.    

4.2.6 Metodkritik 

Det faktumet att upplägget för intervjuerna skiljde sig sinsemellan kan komma att skada 
generaliserbarheten enligt Trost (2005). Majoriteten av intervjuerna skedde i par medan 
telefonintervjuerna genomfördes av enskild intervjuare, varför man kan diskutera om 
telefonintervjuerna kan likställas med de intervjuer som gjordes på plats. Fastän vissa 
skillnader säkerligen skapades av de olika förutsättningarna bör man komma ihåg att avsikten 
med intervjuerna inte var att skapa generaliserbara sanningar, utan snarare att få ett resultat 
som speglar respondentens position i debatten. De olika uppläggen för intervjuerna har vidare 
även enskilda nackdelar och fördelar. Trost (2005) framhäver exempelvis att telefonintervjuer 
kan förmodas vara mindre lämpade för att ställa djupgående frågor och att intervjuer 
genomförda i par kan komma att påverka samtalets maktbalans negativt. Vid intervju av en 
person som representerar en organisation/myndighet anser Trost (2005) dock att det snarast 
kan vara lämpligt att intervjua i par. Vi har då möjlighet att komplettera varandra samtidigt 
som det kan förefalla artigt att två intervjuvare ställer upp.  
 
Ytterligare kritik av metodologin är att endast en respondent har intervjuats per institution och 
parti. Detta innebär en stor osäkerhetsfaktor då det inte är lätt att avgöra om de argument som 
framförts och den argumentationsgrund som analysen resulterat i återspeglar institutionen 
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eller partiet på ett korrekt sätt. Ett större mått av säkerhet hade uppnåtts om ytterligare 
intervjuer genomförts. Vidare bör framhållas att en genomgripande bild av den politiska 
inställningen i debatten är svår att uppnå då inte alla partier intervjuats. 
 
Sist bör nämnas att två analyser kombineras i avseendet att båda skall utröna centrala 
argument. Det kan diskuteras om man kan likställa värdet av argumenten då de kommer från 
dokument, respektive respondenter och vidare att de undersöks med två olika analysmetoder. 
Därför är avsikten att göra framställningen av analyserna lättillgänglig varmed belysande citat 
skall illustrera hur argumenten behandlas.   

4.3 Analys av intervjumaterial 
Enligt Lantz (1993) innebär en analys ”…differentieringen av det globalt upplevda, sökandet 
efter vilka drag eller sammanhang som ligger ”dolda” i den globalt uppfattade helheten.” Med 
hjälp av en analys var vår avsikt, enligt vad Lantz berättar, att söka efter dolda sammanhang 
och gemensamma hållningar vilka skulle hjälpa till att berätta om respondenternas 
argumentationsgrund.  
 
Lantz (1993) menar att kvalitativ data alltid är relaterade till ett sammanhang och att det 
subjektiva har en framträdande roll, varför det i förväg inte finns några bestämda modeller 
eller metoder som i detalj beskriver hur en intervjuanalys bör genomföras. Vi genomförde 
därför en analys som var sammansatt av oss själva, men där vi anammade många idéer från 
Lantz (1993) och Trost (2005) 

4.3.1 Datareduktion 

Det första vi gjorde med intervjuerna var att transkribera dem. Detta gjordes nästintill 
ordagrant, förutom det värsta talspråket och upprepningar som förskönades. Det andra steget i 
analysen var att reducera materialet. I denna process togs allt bort som inte var relevant för att 
besvara våra frågeställningar och alltså inte föremål för analys. Denna reduktion var relativt 
okomplicerad, alla frågor som ställts och alla svar som getts som inte gav någon klar bild av 
respondentens inställning till de fyra frågetemana sållades bort.  

4.3.2 Matris 

När reduktionen var klar placerades relevant information i en matris. Matrisens funktion var 
att synliggöra strukturer i materialet (Trost 2005). Den byggdes upp med respondenterna 
längs y-axeln och de fyra frågetemana längs x-axeln. För varje frågetema skrevs 
respondentens åsikt in, varvid den förtydligades med ett eller flera citat. Denna process var 
problematisk så till vida att alla svar från respondenterna inte fick plats, varför en reduktion 
skedde även här. Detta var också avsikten. Det som skrevs in var det material som bäst gav en 
åsikt om varje tema. Av allt transkriberat material blev således endast denna matris kvar vilket 
var en kraftig datareduktion och samtidigt en strukturering av datamaterialet. 

4.3.3 Analysstruktur  

Analysen skedde uppdelat per respondent och syftade till att ge en bild av respondenternas 
argumentationsgrund. Som tidigare nämnt var intentionen att ett uttömmande svar på 
huvudfrågan skulle ge en god bild av respondenternas argumentationsgrund, vilket skildrar 
inställningen man har i debatten. Därför skulle denna analys fortlöpande svara på huvudfrågan 
Varför eftersträvas/eftersträvas inte etanolproduktion i Sverige? I analystexten lyftes citat in 
för att förtydliga våra resonemang. Dessa citat har förskönats såtillvida att talspråk 
omformulerats till skriftspråk på många ställen. Ibland skedde dock inte detta då vi upplevde 
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att essensen i citaten skulle förändras av ett sådant ingrepp. När analysen var klar 
sammanfattades respondentens argumentationsgrund i ett stycke. Materialet som användes i 
analysen baserades helt på matrisen. 

4.4 Konstruktion av scenarier 
När analyserna var konstruerade och resultaten utkristalliserats konstruerade vi tre scenarier 
för att strukturera de argument som framkommit i analyserna. Dessa scenarier beskriver tre 
möjliga framtida vägar för den svenska etanolpolitiken. Den första vägen berättar om en 
protektionistisk framtid, den andra om en frihandelsvänlig framtid och den sista om en 
mellanväg. Argumenten får således en kontext och innebörden av dem förtydligas. Essensen i 
dem bygger i huvudsak på textanalysen, intervjuanalysen samt teoriavsnittet. Syftet med 
scenarierna var att diskutera forskningsfrågan: Vilka potentiella konsekvenser kan en 
omformulering av svensk handelspolitik få för etanolproduktionen? För att scenarierna inte 
skulle bli alltför spekulativa avgränsades konsekvensernas tidsram till 2010. Detta beror på att 
det är svårt att förutspå hur en framtida energimarknad kommer att utvecklas. 
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5. Grundläggande om Etanol 
 
Etanol är en alkohol som kan användas till en mängd olika ändamål, men det är framför allt i 
form av bränsle som energitypen anses vara särskilt lukrativ (Jordbruksverket 2006). Etanol 
har nämligen den stora fördelen att med lätthet kunna blandas in i bensin upp till 30 % utan att 
motorerna behöver byggas om.  
 
Etanol är ett förnyelsebart bränsle då råvaran kommer från växtriket. Dessutom bidrar den 
koldioxidneutrala etanolen med lägre mängder koldioxid till atmosfären än bensin. Denna sort 
av energi har även fördelen att kunna produceras oavsett geografisk lokalisering, då det enda 
som krävs är tillgång till någon form av jordbruks- eller skogsprodukt (Rask 1995). Viss 
skillnad råder emellertid mellan hur mycket energi som idag går att utvinna av olika råvaror. 
Sockerrör är den råvara med störst energiinnehåll och följaktligen lämpar sig den bäst för 
etanoltillverkning.  
 
Tekniskt sätt har etanol dessutom kommit längre fram i utvecklingen än andra konkurrerande 
bioalternativ (Kommissionen mot oljeberoende 2006). Etanol är därför otvivelaktigt det 
biodrivalternativet som satsas hårdast på i Sverige gällande transportsektorn (Jordbruksverket 
2006). En klar majoritet av bilarna som idag rullar på svenska vägar drivs även, mer eller 
mindre, av etanol då en 5 % inblandning av etanol sker i den vanliga bensinen.  

5.1 Etanolproduktionen inom EU 
Många europeiska länder producerar idag etanol. Inom EU produceras årligen 800 000 m3 
drivmedelsetanol på basis av främst spannmål. Spannmålsproduktion har en relativt jämn 
prisnivå i Europa på ungefär 5 - 6 kronor/liter (Naturvårdsverket 2004). Förutsättningar för 
spannmålsproduktion håller dock på att ändras i och med EU:s utvidgning av spannmålsrika 
Östeuropa vilka förutsätts ha en lägre prisnivå. Redan idag antas exempelvis medlemsstaten 
Polen kunna producera etanol, enligt Erik Dahlquist (personlig kontakt 2006), för runt 4 
kronor litern.  
  
Sverige är det tredje största producentlandet i EU av etanol (Jordbruksverket 2006). Idag finns 
det två etanolproducerande företag i Sverige. Den största fabriken är Agroetaol AB i 
Norrköping med en produktionskapacitet på 55 000 m3 etanol årligen med spannmål från 
jordbruk som råvara (Jordbruksverket 2006). Den något mindre fabriken Domsjö AB i 
Örnsköldsvik har en produktionskapacitet på 18 000 m3 etanol årligen med skogsråvara som 
basis. Att producera cellulosabaserad etanol är dock ett alternativ som än så länge inte är 
alltför ekonomiskt lönsamt då tekniken är komplicerad och innefattas av höga kostnader 
(Zaldivar m.fl. 2001). I Örnsköldsvik finns därför även en forskningsanläggning för 
utveckling av cellulosabaserad etanoltillverkning (Lindstedt 2002).  
 
För att besvara den ökade efterfrågan planeras dessutom flertalet fabriker avsedda för 
etanolproduktion att byggas runt om i Sverige (Jordbruksverket 2006). För närvarande har 
exempelvis Agroetanol i Norrköping beslutat att bygga ut sin fabrik fyra gånger nuvarande 
storlek till 2008.  

5.2 Brasiliansk etanolproduktion 
I Sverige produceras idag ungefär 73 000 m3 drivmedelsetanol per år (Jordbruksverket 2006). 
För att bemöta vår årliga förbrukning på ca 300 000 m3 etanol användes därför i huvudsak 
importerad etanol (Naturvårdsverket 2004). Det finns idag många etanolproducenter i världen. 
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Ungefär 57 % av den importerade etanolen 2005 kom emellertid till Sverige från Brasilien 
(Jordbruksverket 2006). Brasilien har nämligen världens lägsta produktionskostnader för 
etanol. Produktionskostnaderna i Brasilien för de största och nyaste etanolfabrikerna är så låga 
som 1,75 kr/liter (Naturvårdsverket 2004). De låga kostnaderna beror på att Brasilien har 
många kostandsfördelar. Den största och viktigaste fördelen är det gynnsamma klimatet som 
möjliggör odling av råvaran sockerrör, som har den högsta positiva nettoenergibalansen bland 
alla etanolråvaror i dagsläget (Jordbruksverket 2004). Stor solinstrålning, mycket nederbörd 
och lång växtsäsong bidrar till att dessa kan få hög energimängd per enhet.  
 
Idag är Brasilien med knapp marginal världens största etanolproducent (Jordbruksverket 
2006). Framtiden ser onekligen ljus ut för brasiliansk etanolproduktion. Medan andra 
konkurrerande stormakter på etanolmarknaden, som exempelvis USA, strävar efter en ökad 
nationell produktion avser Brasilien utöka exportmarkanden för att bemöta den förväntade 
progressiva efterfrågan på drivmedelsetanol (Jordbruksverket 2006). Brasiliens framtida 
potential uppges vara gigantisk. Uppskattningsvis lär tiotals miljoner liter per år ytterligare 
kunna produceras i Brasilien (Naturvårdsverket 2004).  

5.3 Etanol - en statlig angelägenhet  
Trots att många länder avser att satsa på en inhemsk produktion finns det en mängd faktorer 
som kan komma att motverka en snabb ökning av etanolmarknaden. Det förhåller sig 
nämligen så att etanol är mycket dyrare att producera än fossila bränslen i många länder, 
däribland EU:s medlemsländer, sett till kostnaden för energimängden per liter, varför en 
inhemsk produktionen är beroende av statligt och mellanstatligt stöd av olika slag (se vidare i 
nästa kapitel) för att konkurrera på bränslemarknaden (Jordbruksverket 2006). Utöver stöden 
finns det dessutom handelstullar som syftar till att stärka den inhemska konkurrenskraften. 
Dessa faktorer kan bidra till att etanolmarknaden inte får den snabba utveckling som väntas av 
många länder eftersom statliga subventioner förhindrar marknadens utveckling (Bhagwati 
2001). 

5.3.1 Internationell handel  

EU är en av regionerna som avser att skydda sin inhemska produktion genom subventioner 
och tullar (Jordbruksverket 2006). Det finns inte några handelshinder inom EU, medan man 
har en gemensam tullstruktur mot tredje land. Denna tullstruktur innefattar all slags handel 
med varor, däribland jordbruksprodukten etanol (Europaparlamentets och Rådets förordning 
2003/670/EG). 
 
Sveriges tulltaxa för importerad etanol är således inget man själv kan bestämma över. 
Tulltaxan är EU-harmoniserad och på EU-nivå förhandlar man därför om handelsregler och 
tullar med omvärlden (Reiter och Jönsson 2005). Detta sker i WTO, ett internationellt forum 
där den internationella handeln regleras genom s.k. WTO-avtal, vilka avser att främja en fri 
handel utan diskriminering (Seth 2004). 
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6. Förutsättningar för en svensk etanolpolitik  

6.1 EU:s handelspolitik 
En viktig aktör för svensk politik i allmänhet är EU, vars beslut skapar ramar för hur den 
svenska politiken nationellt utförs. Detta gäller handelspolitiken i synnerhet. Om man vill 
förstå hur EU avser att föra en handelspolitik kan man med fördel analysera hur EU agerar i 
WTO-förhandlingar. För närvarande sker förhandlingar sedan 2001 i den s.k. Doharundan 
inom WTO, för att sluta ett nytt avtal med öppnare handelsregler i syfte att bidra till 
ekonomisk utveckling och större global rättvisa. Förhandlingarna har dock varit allt annat än 
framgångsrika enligt Regeringens skrivelse (2005/06:9).  
 
”Paradoxalt nog är det emellertid i samband med diskussionerna om denna nya breda förhandlingsrunda som 
WTO också mött sina kanske största motgångar. Redan två år före ministermötet i Doha var tanken att WTO:s 
medlemmar skulle lansera en ny runda vid ministermötet i Seattle, men detta misslyckades. ” 

(Skr. 2005/06:9) 
 
Åtskilda förhandlingar och ministermöten har därefter slutat upp i ytterligare misslyckanden. 
En av anledningarna till detta är enligt skrivelsen (2005/06:9) att starka parter i den 
internationella handelspolitiken har visat motsträvighet.  
 
”Regional integration med länder utanför EU har traditionellt utgjort en central del av EU:s gemensamma 
handelspolitik. På senare år har dock kommissionen drivit en restriktiv linje när det gäller nya 
frihandelsförhandlingar.” 

(Skr. 2005/06:9) 
 
Avseende etanol finns en möjlighet för EU att ha lägre tullar än den högstanivå som 
förhandlats fram i WTO (Jordbruksverket 2006). EU har emellertid valt att behålla tullarna på 
högsta nivå. På senare tid har dock kommissionen öppnat för en mindre restriktiv hållning. 
EU:s senaste bud i WTO förhandlingarna var enligt Jordbruksverket (2006) nämligen att 
sänka genomsnittstullen för jordbruksprodukter med 46 % till i snitt 12,2 %.  

6.2 EU:s politik för förnyelsebar energi  
Det finns ett flertal rättsakter som berättar hur EU ska hantera biodrivmedel och etanol. 
Grundläggande är 2003 års EU-direktiv för biodrivmedel (2003/30/EG) med bestämda 
referensvärden för hur många procent som skulle bestå av biodrivmedel av den totala 
drivmedelsanvändningen. Det första målet var till år 2005 och innebar att 2 % av alla 
drivmedel skulle vara biobaserade. Detta uppnådde man inte, istället landade man på ungefär 
1,4 %, varför EU-kommissionen släppte en handlingsplan för biomassa (2006:628) den 7 
december 2005 för att underlätta strävandet efter att nå det uppsatta målet till 2010. 
 
”Ett referensvärde för dessa mål skall vara 5,75 %, beräknat på energiinnehållet, av all bensin och diesel 
för transportändamål som släpps ut på deras marknader, senast den 31 december 2010.” 

   (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/30/EG) 
 
Handlingsplanen (2006:628) medger emellertid en tydlig fördjupning. Den inleds med att 
konstatera att EU:s ökande beroende av energiimport måste brytas. En av lösningarna torde 
vara att öka användning av just förnyelsebara energikällor för att byta ut de importerade 
fossila bränslena. Fördelen med de förnyelsebara energikällorna är nämligen att de inte 
behöver importeras från fossilt rika länder samtidigt som produktionen går hand i hand med 
flera samhälliga vinster.  
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”…eftersom de [förnyelsebara bränslen] lämpar sig för inhemsk produktion […] Därigenom skulle Europa 
kunna minska sitt beroende av energiimport, öka hållbarheten, stimulera tillväxten och skapa fler 
arbetstillfällen.” 

           (Europeiska Gemenskapernas Kommission 2006:628) 
 
Vid sidan av en ökad användning av biodrivmedel krävs alltså specifikt även en ökad inhemsk 
produktion av biodrivmedel. EU-kommissionen (2006:628) anser dock att det är orealistiskt 
att Europa ska bli helt självförsörjande gällande biomassa varför ett nära samarbete med 
importörer även i fortsättningen kommer vara viktigt. Då importerad etanol har ett lägre pris 
på världsmarknaden kan den europeiska konkurrenskraften komma att riskeras. I 
handlingsplanen (2006:628) diskuteras därför olika scenarier och lösningar för hur EU:s 
energiförsörjning på bästa sätt kan tryggas, bland annat nämns olika kvotsystem. Hur EU 
kommer att förhålla sig till problematiken är idag oklart då diskussionen i dagsläget pågår. Ett 
skydd av något slag är en nödvändighet, men till vilken grad detta kommer att ske är 
fortfarande inte klarlagt.  
 
”[EU ska] eftersträva ett balanserat tillvägagångssätt i pågående förhandlingar om frihandelsavtal med 
etanolproducerande länder och regioner; EU måste respektera inhemska producenters och EU:s handelspartners 
intressen mot bakgrund av den ökade efterfrågan på biodrivmedel” 

(Europeiska Gemenskapernas Kommission 2006:628) 
 
Hur energiförsörjningen ska tryggas är för närvarande en prioriterad fråga inom såväl EU-
kommissionen som på EU:s ministermöten. Bakgrunden till energidebatt inom EU har blivit 
aktuell till stor del på grund av konflikten om priset på Rysslands gasleveranser till Ukraina, 
som även kom att drabba EU:s medlemsländer i Centraleuropa. En grönbok (2006:105) har 
därför nyligen tagits fram av EU-kommissonen för att konkretisera handlingsplanen och 
formulera förslag på strategier för hur energiförsörjningen ska tryggas.  
 
”Åtgärda EU:s ökande beroende av importerad energi genom ett integrerat förfarande – minskad efterfrågan, 
ökad diversifiering av energikällorna där inhemsk och förnyelsebar energi används i högre utsträckning […] och 
förbereda EU inför kriser. ” 

      (Europeiska Gemenskapernas Kommission 2006:105) 

6.3 Sveriges handelspolitik 
Även om Sverige är en del av EU och följaktligen följer dess beslutna ramar, har Sverige en 
egen handelspolitik, vilken man propagerar för i EU och WTO. I propositionen (2002/03:122) 
fastslås att det övergripande målet för Sveriges handelspolitik är att:   
 
”…verka för och vidareutveckla öppna, robusta, rättvisa och legitima ramvillkor för internationell handel.” 

          (Prop. 2002/03:122) 
 
Konkret innebär detta att Sverige önskar att åstadkomma en nedmontering av existerande 
handelshinder och i synnerhet de som inbegrips i CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik). 
I skrivelsen (2005/06:9) förtydligas ställningstagandet och det fastslås att Sverige i såväl 
multilaterala som bilaterala och regionala handelsförhandlingar, skall driva frågan om att 
kraftigt sänka EU:s tullar på jordbruksvaror och minska användningen av handelspolitiska 
skyddsåtgärder. Spontana protektionistiska impulser och överdrivna hotbilder avses även från 
svenskt håll att motverkas. Att liberalisera handelspolitiken är emellertid inget självändamål. 
 
”Ytterst syftar handelspolitiken till att förbättra levnadsvillkoren i bred bemärkelse.” 

                  (Skr. 2005/06:9) 
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Frihandel anses primärt vara en förutsättning för ett svensk välstånd och näringsliv. Sverige 
antas samtidigt även vara väl förberett för globaliseringens negativa effekter, i och med vår 
välutbildade befolkning, goda infrastruktur och öppenhet för förändringar (Skr. 2005/06:9). 
Enligt propositionen (2002/03:122) bedrivs en handelsliberal linje även i tron om att fri 
handel är ett viktigt instrument för att uppnå Sveriges mål för utvecklingssamarbetet: att 
avskaffa fattigdomen.  
 
”…en fri och öppen handel med överenskomma spelregler är ett kraftfullt instrument för att åstadkomma 
utveckling och sprida ekonomiska framsteg […] Förenklad import främjar såväl nya idéer som investeringar och 
ger också billigare konsumtionsvaror och insatsvaror i produktion.” 

(Prop. 2002/03:122)  

6.4 Svensk politik för förnyelsebar energi 
Sverige satsar på förnyelsebar energi och var en av de få medlemsländerna som uppnådde 
EU:s biodrivmedelsmål till år 2005 (Naumburg 2006). På sikt avser emellertid den svenska 
regeringen att helt bryta det fossila beroendet och försörja samhället på basis av förnyelsebar 
energi.  
 
”Sverige ska bli först med att bryta oljeberoendet. Förutsättningar ska skapas för att bryta beroendet av fossila 
bränslen till 2020. Ett fossilbränslefritt Sverige skulle få enorma fördelar, också genom att det ger oss en 
minskad påverkan från oljeprissvängningarna.” 

(Sahlin 2005)
  

För att nå ett sådant omfattande mål anser Sahlin (2005) transportsektorn vara av särskild 
betydelse. Vidare har en frivillig introduktion av biobränslen uppmuntrats av den svenska 
regeringen genom användandet av olika styrmedel.  
 
”…skattelättnader ges i form av dels en energi- och koldioxidskattebefrielse för pilotprojektsdispenser i enskilda 
fall, dels en generell koldioxidskattebefrielse för koldioxidneutrala drivmedel...”      

                (Prop. 2001/02:1) 
 
Utöver en 100 % skattebefrielse för biodrivmedel finns även andra stiftade lagar som ämnar 
underlätta införandet av förnyelsebara bränslen. I raden av dessa lagar finns exempelvis, 
sedan årsskiftet, lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (2005:1248) som 
innebär att alla större bensinstationer nödgas tillhandahålla ett eller flera förnybara drivmedel.  
 
I Sverige finns alltså en tydlig statlig vilja att transportsektorns energiförsörjning ska 
omformuleras i en förnyelsebar riktning, dock krävs fortfarande mycket arbete för att uppnå 
målet om ett oljeoberoende år 2020 (Sahlin 2005). Hur denna försörjning ska tryggas är 
emellertid mindre klart. För att få en aktuell inblick i diskussionen är det tacksamt att följa 
Sveriges senaste krafttag i dessa frågor, nämligen Kommissionen mot oljeberoende. För 
närvarande finns inga officiella åtaganden och beslut för hur kommissionen ska agera, men 
däremot finns ett underlag framarbetat av myndigheten VINNOVA innehållande förslag för 
framtida åtgärder.  
 
”Ur samhällsekonomisk synvinkel bör kostnadseffektivitet vara vägledande för arbetet mot minskat 
oljeberoende. Det är i första hand de åtgärder som ger störst minskning av oljeberoendet per satsad krona som 
bör vidtas.” 

                      (Naumburg 2006) 
 
Ett sätt att uppnå denna kostnadseffektivitet anses enligt Naumburg (2006) vara att minska 
tullarna på etanol. Eftersom tullarintäkterna främst hamnar i EU:s händer är de ur ekonomisk 



 - 17 - 

synpunkt oeffektiva för Sverige och därtill missgynnar tullar fattiga länder. En inhemsk 
produktion är emellertid önskvärd då det finns en mängd mervärden av en sådan.  
 
”I avvägningen måste vägas in att det finns betydande mervärden av svensk produktion i form av nyttan av en 
inhemsk kompetens; exportmöjligheter för svensk teknik; försörjningstrygghet, samt inte minst värdet av att gå 
före och sända signaler till omvärlden att Sverige tar transportsektorns klimatpåverkan på mycket stort allvar.” 

                   (Naumburg 2006) 
 
Sveriges tillvägagångssätt för att avveckla ett oljeberoende och satsa på förnyelsebar energi är 
idag inte klarlagt (Naumburg 2006). En importerad etanol anses vara ekonomiskt 
kostnadseffektiv medan den inhemska produktionen medför samhälliga mervärden. Hur detta 
balanserade tillvägagångssätt ska främjas anses dock vara en besvärligare fråga.  
 
”Svensk produktion kan och bör stödjas på andra sätt - genom differentierade skatter, eller genom certifikat eller 
kvoter som särbehandlar inhemskt bränsle, samt utvecklingsstöd.” 

(Naumburg 2006) 
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7. Centrala aktörers argument i etanolpolitiken  
 
Medan textanalysen redogjorde för vilka argument som framträdde i centrala dokument och 
därför även vilka riktlinjer som respondenterna har att förhålla sig till, går vi med 
intervjuanalysen djupare och visar genom analys vilka argument som centrala intressenter 
presenterar.   

7.1 Socialdemokraterna  
Socialdemokratins representant önskar ett avvecklande av tullar och EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik, då tullar förhindrar u-länders utveckling. Det finns dock en stark tilltro till 
den framväxande svenska etanolindustrin. Import av etanol från Brasilien antas vara 
tvivelaktig av flera skäl. Den brasilianska marknaden anses allmänt vara instabil, varför 
Sverige inte bör lita på ett ständigt energiflöde från Sydamerika. Visserligen erkänns 
Brasiliens goda energieffektivitet och kostnadsfördelar men samtidigt anses det finnas starka 
miljörelaterade skäl till varför vi inte bör stödja brasiliansk etanolproduktion. Transporternas 
negativa miljöpåverkan lyfts fram samt rädslan över att en expansion av produktionen riskerar 
regnskogsskövling.   
 
”…det är ju en global fråga snart, vi får se till att man till exempel inte skövlar regnskogar och börjar odla etanol 
istället, det är ju många som redan befarar att man är inne i gränsfallet. Men det finns ju en fördel med Brasilien, 
sockerrör är mer effektivt...” 
 
Vid sidan av importens nackdelar antas det även finnas många fördelar med en nationellt 
baserad produktion. Arbetstillfällen och närhet främjas och då många av Sveriges bönder 
förväntas bli sysslolösa sedan EU:s sockerreform funderar Sverige på att använda 
sockerarealen för att odla råvaror för etanoltillverkning. För att skydda en nationell 
produktion anses tidsbegränsade tullar, s.k. uppfostringstullar, vara legitima för att skydda 
mot en alltför billig import.  
 
”Det blir väldigt svårt att bygga upp en kapacitet om det hela tiden kommer in billigare etanol från Brasilien.” 
 
På lång sikt tror socialdemokraternas representant att priset på etanol kommer att öka, pga. en 
ökande global efterfrågan som Brasilien inte antas kunna möta, varför de globala priserna 
förväntas gå upp. Världsmarknadspriser som kommer att göra svensk etanolindustri 
konkurrenskraftig. Tullarna kommer då om möjligen tas bort. Brasiliens handel anses 
samtidigt inte nämnvärt påverkas av europeiska handelshinder då Brasilien redan har så 
många handelspartners. Vidare ifrågasätts också en utveckling av den svenska 
cellulosabaserade etanolproduktionen då skogen främst ska användas till av tradition viktigare 
ändamål.  
 
”Nu pågår också diskussionen om man kanske skall använda skogsråvara. Men där är min inställning, att av 
skogen, skall vi först och främst göra timmer, plankor och papper.” 
 
Socialdemokratins representants argumentationsgrund är relativt entydig. Onekligen har 
socialdemokraterna strävat efter ett allmänt avvecklade av handelshinder. Men en inhemsk 
etanolproduktion och en trygg energiförsörjning tycks ställa detta på kant. Att nationella 
angelägenheter klart avses att befrämjas är uppenbart. Den svenska spannmålsetanolen anses 
både brukbar och långsiktig medan en import av brasiliansk etanol tycks medföra nackdelar 
för miljön.   
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7.2 Miljöpartiet 
Miljöpartiets representant är negativ till tullar på jordbruksvaror. Handelshinder förstör 
handelsmöjligheter för u-länder. Respondenten anser att om u-länder skulle få konkurrera fritt 
skulle de med en etanolproduktion kunna bidra till ett mindre sårbart energisystem då antalet 
leverantörer ökar. Avseende produktion av etanol i Sverige uppvisar representanten en 
dualistisk syn. Denne menar att det skulle vara positivt med egen produktion av det bränsle vi 
konsumerar då det gör oss mindre sårbara för de svängningar i pris som har inträffat på 
oljemarknaden. 
 
”[Egen produktion] gör oss mindre sårbara för växlingar i omvärlden och man har ju sett nu med de svängningar 
som varit med oljepriser hur det påverkar oss i Sverige snabbt och kraftigt.” 
 
Respondenten ser även fördelar ur miljösynpunkt att produktion sker i Sverige. Om man 
brukar marken på rätt sätt skapar man ett öppet landskap och större biologisk mångfald. Trots 
dessa ord om en svensk produktion menas i en annan del av intervjun att det inte spelar någon 
roll om man producerar bränslet i Sverige eller i Brasilien då växthusutsläppen blir de samma,  
vilket är fokus för miljöpartiets politik.  
 
”Vårat fokus är att är att minska påverkan på växthuseffekten. Det gör att det inte spelar någon roll om man 
producerar bränslet i Sverige eller i Brasilien ur den synvinkeln, det får samma effekt på växthuseffekten.” 
 
Samma dualism uppvisas när respondenten pratar om konkurrenskraft. Denne motiverar att 
Sverige inte behöver handelshinder för sin etanolproduktion i framtiden då efterfrågan och 
priset kommer att stiga vilken kommer att medge att Sverige kan konkurrera med Brasilien. 
Senare berättas att dagens svenska etanolfabriker är ett nödvändigt mellansteg men att man i 
framtiden efterfrågar effektivare system då etanol från spannmål endast kan ses som en 
temporär lösning som kommer att fasas ut för att den är för dyr. I framtiden önskas effektivare 
lösningar då etanol från spannmål inte är särskilt bra ur kretsloppssynpunkt. 
 
”Jag tror att det [svensk etanolproduktion] är en temporär lösning som kommer att fasas ut för den är för dyr helt 
enkelt, den kommer att konkurreras ut av sockerrörsetanol och cellulosaetanol.” 
 
Miljöpartiets representants argumentationsgrund är svår att utröna. Genomgående är ett 
värnande om miljön. Det är dock oklart hur denne värderar en inhemsk produktion av etanol 
då motsägelsefulla signaler ges av respondenten. Om en konfliktsituation uppstår och man 
måste välja mellan en inhemsk produktion skyddad av handelshinder eller ingen produktion i 
Sverige är det svårt, utifrån vårat empiriska material, att utröna hur miljöpartiet skulle ställa 
sig i frågan.   

7.3 Kristdemokraterna 
Kristdemokraternas representant är framförallt en frihandelsvän och anser att handeln ska vara 
fri i dess rätta bemärkelse. EU:s handelspolitik anses allt annat än fri, handeln sker inte på lika 
villkor. Respondenten menar att kostnader och konsekvenser av den styrda handeln inte 
reflekteras i priserna, då subventioner och stöd skapar en snedvriden situation för u-länderna. 
Grundläggande för respondentens argumentation är att frihandel är en förutsättning för 
kampen mot fattigdom. Att Brasilien har bättre förutsättningar och samtidigt visar upp en 
effektivare produktion av etanol bidrar till att import av etanol klart är att föredra.  
 
”Vissa u-länder har extraordinärt goda förutsättningar för odling av råvaran som gör produktionen effektivare 
och billigare, en konkurrensfördel som då rimligen inte får utnyttjas.” 
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Sveriges behov ska främst fyllas av import. Representanten anser parallellt att den nationella 
produktionen är av intresse, dock vill denne inte att en nationell produktion skall skyddas av 
tullar. Lösningen består av att tilldela den nationella produktionen en kvot att uppfylla, för att 
på så sätt säkerställa en nationellt baserad produktion.  
 
”…det här skulle man kunna lösa på ett sådant sätt att man till exempel jobbar med certifikat, för att se till att 
gynna inhemsk produktion också. Om oljebolagen får ett åtagande att de ska blanda i på sikt 10 % etanol i alla 
bränslen, så kan exempelvis minst en tredjedel av volymen komma från nationell produktion.” 
 
Kristdemokraternas representants argumentationsgrund vilar på frihandelns många fördelar 
för u-länderna. I grunden är representanten en frihandelsvän och mot subventioner men 
samtidigt öppnar denne dörrarna för den framväxande svenska etanolproduktionen. En 
produktion som behöver skydd. En kompromiss tycks därför vara respondentens lösning; 
tullarna bör avskaffas medan den nationella produktionen istället säkerställs av ett 
kvotsystem.  

7.4 Svenska Naturskyddsföreningen 
Genomgående för SNF:s representant är att denne behandlar diskussionen kring 
handelshinder och självförsörjning utifrån en miljösynpunkt. Representanten har en generell 
inställning mot handelshinder, dock verkar engagemanget för miljön gå främst. Om 
handelshinder kan ha en effekt att öka energipriset finns därför anledning att tro att sådana i 
någon form är diskutabla. 
 
”I princip vill vi inte ha några diskriminerande tullar, däremot är det positivt med ett högt energipris från 
miljösynpunkt i största allmänhet.” 
 
Denne ser inget värde med självförsörjning i sig. Marknaden skall styra produktionen, den 
som kan producera till bästa pris bör göra det. Samtidigt påpekas dock att produktionen skall 
ske efter den bästa miljöstandarden.  
 
”Den som gör det till bästa pris, med bästa miljöstandard osv. låt marknaden styra det. Det är inte 
produktionslandet som är intressant ur miljösynpunkt utan metoderna.” 
 
Effektivast produceras etanol i dagsläget närmare ekvatorn på grund av energirik råvara. I 
Brasilien är man allra effektivast pga. ett tekniskt försprång. Respondenten föredrar således en 
produktion i nämnda regioner med kravet att produktionen sker med bästa miljöstandard, då 
denne menar att det finns farhågor att en ökad produktion i dessa länder kan komma att 
medföra en ökad miljöförstöring. 
 
”Etanol kan stärka [u-länders] ekonomiska utveckling och oberoende. Men samtidigt måste det ske på ett sätt 
som inte förstör miljön där nere.” 
 
I SNF:s respondents argumentationsgrund är miljön central. Den får en mer framträdande roll 
än ekonomi och sysselsättning. Denne värdesätter inte att en produktion sker lokalt och 
avseende handelspolitik tas en ställning som mest gynnar miljön; om handelshinder innebär 
en bättre behandling av miljön är de acceptabla. 

7.5 Lantbrukarnas Riksförbund 
LRF:s representant är den respondent som är mest positiv till CAP då det innebär stabilare 
villkor och jämlikare konkurrens för EU:s bönder. Tullar på etanol, vilka är en del av CAP, är 
också positiva.  
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”Dom [etanoltullar] ger bättre förutsättningar för de här verksamheterna i EU att komma igång så att man har ett 
visst skydd mot lågprisimport.” 
 
Respondenten är en vän av självförsörjningstanken. Denne anser att det ökande energipriset 
talar för en ökad självförsörjning och att det föreligger osäkerheter på energimarknaden varför 
man inte vill vara beroende av osäker import. Det finns även ett egenvärde av självförsörjning 
både i energi- och livsmedelssektorn varför det borde ligga i Sveriges intresse att inte göra sig 
beroende av import från omvärlden.  
 
”…det är LRF:s uppfattning att det finns ett värde i att vi har en produktion i Sverige. Det gäller både livsmedel 
och energi, att vi inte är helt beroende av import.” 
 
Ur miljösynpunkt ser representanten det som positivt att svensk mark i träda tas i bruk för att 
producera råvaror till etanol som hjälper till att ersätta fossila bränslen. I framtiden ser 
representanten det som viktigt att Sverige och EU så snabbt som möjligt minskar sitt 
oljeberoende på drivmedelsområdet.  
 
”[En förhoppning är att] Sverige och övriga EU så snabbt som möjligt minskar sitt oljeberoende på 
drivmedelsområde. […] Etanol från spannmål är i inledningsskedet av denna omställning en viktig faktor. Jag 
förutser stigande internationella priser såväl på olje- som biobaserade drivmedel. Produktionen inom Sverige och 
EU kommer att öka men det kommer fortfarande att finnas utrymme för import från tredje land.” 
 
Man inser att EU:s tullskydd kommer att minska, genom WTO processen, i framtiden och 
hoppas att Sveriges produktion kommer att vara konkurrenskraftig med bl.a. Brasilien i och 
med internationellt stigande priser på biobaserade drivmedel. 
 
I LRF:s representants argumentationsgrund har svenskt lantbruk en central position, hela 
intervjun präglades av åsikter som gynnar de svenska böndernas sysselsättning och ekonomi. 
Dem och det kulturarv de förvaltar sätts i första led och att marken kan tas i bruk istället för 
att den ligger i träda är viktigt. Bönderna ska producera vår mat och stå för råvaran till vår 
energi. Handelshinder är nödvändiga för en sådan struktur varför de försvaras och 
självförsörjningstanken är således en viktig del av argumentationsgrunden. 

7.6 Jordbruksdepartementet 
Jordbruksdepartementets representant värnar om Sveriges frihandelslinje och är generellt sett 
mot handelshinder. I etanolfrågan är representanten dock mer ambivalent då denne inser att 
svensk etanolproduktion, med dagens effektivitet, inte kan konkurrera med exempelvis etanol 
från Brasilien. Respondenten säger sig önska ett balanserat tillvägagångssätt där delar av 
produktionen är importerad och delar är producerad i Sverige.  
 
”Man ska försöka hitta en väg som tillmötesgår både tredje land och vår inhemska produktion för det vore 
tragiskt om den föll.” 
 

Detta balanserade tillvägagångssätt grundar sig i att representanten erkänner flera värden i att 
ha en självförsörjning. För det första vill denne ha en inhemsk industri då det hjälper till att 
uppnå regeringens mål om ett oljeoberoende år 2020. Vidare önskas att den inhemska 
industrin överlever eftersom det vore synd om de nystartade etanolfabrikerna stänger igen då 
de genererar arbetstillfällen. Respondenten vill heller inte vara beroende av osäker 
energiimport från oroliga områden.  
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”Ur jordbruksperspektiv är det jätteviktigt [med en inhemsk etanolproduktion], det skapar arbetstillfällen, det 
handlar om pengar och om allt möjligt. Naturligtvis vill jag inte att vår egen produktion skall försummas på 
något sätt.” 
 

Om detta balanserade tillvägagångssätt kommer att stå sig i framtiden är svårt att säga. Det 
finns idag ingen klar hållning. Dock kan tendenser till en ökad självförsörjning i framtiden 
skönjas. Jordbruksdepartementets representant berättar att man på EU nivå har en sådan 
önskan. Från svenskt håll har man accepterat detta fastän man yrkar för en balans mellan 
import kontra egen produktion. Denna yrkan tycks dock bero främst på att man inte mäktar 
med en självförsörjning i dagsläget. Självförsörjning är inte desto mindre den framtida 
målsättningen.   
 
”…vi rör oss i riktning mot att vi ska kunna bli självförsörjande. Det är väl målsättningen men det ligger väldigt 
långt fram. Vi har sagt att vi måste ha en import åtminstone i en sorts övergångsperiod för annars klarar vi aldrig 
målen som är uppsatta.” 
 
Jordbruksdepartementets representants argumentationsgrund tycks vara splittrad. Å ena sidan 
har denne ett åtagande att följa Sveriges handelspolitiska riktlinjer då Jordbruksdepartementet 
är en del av regeringskansliet och lyder under Sveriges förda politik. Å andra sidan är detta en 
hög politisk instans som ansvarar för jordbruks- och landsbygdsutvecklingsfrågor varför det 
antas att respondenten känner ett ansvar för Sveriges bönder.  

7.7 Utrikesdepartementet 
Ett tydligt avstånd från alla former av handelshinder och den gemensamma jordbrukspolitiken 
är genomgående för UD:s representant, varför import av etanol förespråkas. Handelshinder 
anses skada fattiga länders utvecklingsmöjligheter, vidare är det väldigt dyrt för skattebetalare 
och konsumenter att kvarhålla och bygga upp en produktion som inte är konkurrenskraftig. 
Varorna blir betydligt dyrare samtidigt som skattemedel förbrukas för att upprätthålla en icke 
konkurrenskraftig struktur. Respondenten tar även tydligt avstånd från uppfostringstullar då 
spannmålsbaserad etanoltillverkning aldrig bedöms bli konkurrenskraftig, även efter en 
skyddande introduceringsperiod. 
 
”…om man tittar på de utredningar som gjorts av jordbruksverket och naturvårdsverket så kommer vi antagligen 
aldrig att bli konkurrenskraftiga i etanolproduktion.” 
 
Några fördelar med självförsörjning skönjs överhuvudtaget inte. Visserligen är UD:s 
representant inne på samma spår som andra respondenter, att Sverige ska ha en säker 
energiförsörjning, men menar att denna inte behöver tryggas nationellt, utan genom det land 
som kan producera energin billigast och effektivast. Om en energikris trots allt skulle 
uppkomma och importflödet strypas så finns en övertygelse om att en inhemsk 
etanoltillverkning snabbt skulle kunna byggas upp då tillverkningen är en relativt simpel 
procedur. 
 
”[Etanol är] en relativ icke-komplicerad produktion. Om en kris uppstod skulle vi kunna börja producera etanol 
rätt snabbt från svensk sida. Tekniken och råvaran finns redan, problem skulle skapas på kort sikt, men det är 
inte någonting vi inte kan lösa.” 
 
De negativa miljökonsekvenserna av den eventuella import som har framförts av andra 
respondenter bestrides av UD:s representant. Såväl transportfrågan som skövlingen av 
regnskog anses vara uppdiktade problem av ”onda krafter” som försöker underblåsa en 
nationell produktion.  
 



 - 23 - 

”Idag hugger man inte ner skog för att producera etanol, utan det finns stora ytor. Men om Brasilien däremot 
kommer vara det enda landet som producerar etanol i framtiden så kanske det kommer bli ett problem […] Utan 
det är nog återigen några onda krafter som försöker hitta ett sätt att argumentera mot importen av etanol från 
Brasilien.” 
 
Om en nationell produktion i Sverige ska bli en realitet, så måste detta uteslutande 
genomföras på rättvisa handelsvillkor. Sverige bör då enligt respondenten satsa på miljöteknik 
och forskning för att på så sätt effektivisera och förbättra rådande industri och därigenom 
skapa bättre förutsättningar på en önskad fri marknad. Vad som krävs rent praktiskt är en 
utveckling av de naturliga förutsättningar som Sverige råder över, exempelvis den stora 
skogsarealen och en cellolusabaserad etanol, där Sverige förväntas kunna bli 
konkurrenskraftiga, vilket medför att ett tullskydd blir överflödigt.  
 
”Kanske i skogsproduktionen, om det funkar, så kommer Sverige ha en enorm konkurrensfördel där, eftersom vi 
har så mycket skogsråvara. [...] Så där kan vi faktiskt bli konkurrenskraftiga, och blir vi det behöver vi ju ingen 
tull.” 
 
Utrikesdepartementets representants argumentationsgrund är förhållandevis koherent. Det 
finns en tydlig genomarbetad tråd i resonemanget, handel är lika med utveckling, såväl för u-
länderna som för Sverige. Handelshinder oavsett utformning skadar en global utveckling. Den 
svenska spannmålsbaserade etanolindustrin anses inte ha någon framtid överhuvudtaget, då 
den aldrig förväntas bli konkurrenskraftig och att denna skyddas av tullar som tids nog 
kommer att avvecklas. Dock förkastas inte den nationella produktionen, utan det anses finnas 
möjligheter för en framtida inhemsk etanolproduktion om den baseras på en konkurrenskraftig 
cellulosabaserad etanol.  
 

8. Slutsatser av analyserna  
 
Det urval vi har gjort med intressenter och dokument visar klart på differentierade 
ståndpunkter och betraktelsesätt, den rådande etanoldiskussionen är mångfacetterad. Ett 
resultat som inte är oväntat i och med att vår utgångspunkt var att analysen skulle inbegripa 
ett förhållandevis brett spektrum av respondenter och dokument med olika förhållningssätt i 
diskussionen.  

8.1 Argument från intervjuanalysen   
Då argumenten som presenterats genom dokumenten skiljer sig från dem som presenterats 
genom intervjuerna har vi valt att sära på slutsatserna av analyserna. Ofta är argumenten från 
dokumenten mer övergripande och omfångsrika, medan respondenterna går mer sakligt till 
väga. Det bör nämnas att vissa av luckorna i tabellerna nedan kan bero på att respondenterna 
aldrig nämnde, för dem relevanta, argument under intervjuerna.  
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Tabell 1. Respondenternas argument för en fri handel.  
 JD KD LRF MP SNF S UD 
Argumenten om regnskogsskövling är 
uppdiktade  

      x 

Dyrt för skattebetalare och konsumenter i 
Sverige att kvarhålla och bygga upp en 
produktion som inte är konkurrenskraftig 

      x 

Handelshinder förstör möjligheter för u-länder 
att konkurrera och utvecklas 

 x  x x x x 

Man får ett mindre sårbart energisystem med 
flera leverantörer 

   x    

Sveriges spannmålsbaserade etanolproduktion 
kommer inte att kunna bli konkurrenskraftig 

x x  x   x 

Vid fall av energikris kan inhemsk produktion 
byggas ut snabbt då tillverkning är en relativt 
enkel procedur 

      x 

 
Tabell 2. Respondenternas argument för inhemsk produktion. 
 JD KD LRF MP SNF S UD 
Den svenska produktionen kommer tids nog att 
bli konkurrenskraftig   x x  x  

Ett produktion i närhet medger ett skydd mot 
energikriser  x  x x  x  

Inhemsk produktion medger minskad 
regnskogsskövling       x  

Inhemsk produktion medger minskade 
transporter      x  

Produktion av etanol i Sverige har ett 
egenvärde och bör därför uppmuntras   x     

Produktion i tredje land garanterar inte att en 
god miljöstandard efterlevs     x x  

Ökad sysselsättning för bönderna och en ökad 
landsbygdsutveckling uppnås genom en 
inhemsk produktion  

x x x x  x  

8.2 Argument från textanalysen 

Tabell 3. Argument för en frihandelsvänlig politik. Tabell 4. Argument för inhemsk produktion. 
 SV1 SV2 EU   SV1 SV2 EU 
Handelshinder förstör 
möjligheter för u-länder att 
konkurrera och utvecklas 

 x   En inhemsk 
produktion ökar 
sysselsättningen 

x  x 

Dyrt för skattebetalare och 
konsumenter i Sverige att 
kvarhålla och bygga upp en 
produktion som inte är 
konkurrenskraftig 

 x   En inhemsk 
produktion minskar 
beroendet av 
energiimport och 
förbereder inför 
energikriser 

x  x 

En inhemsk produktion 
medför en ökad teknisk 
kunskap 

x   

 
SV1= Sveriges politik för förnyelsebar energi  
SV2= Sveriges handelspolitik 
EU= EU:s politik för förnyelsebar energi 
 
I vår analys för EU:s handelspolitik fann vi inga direkta argument för eller mot den förda 
politiken, därför har denna del uteslutits från tabellen. Vad som dock står klart från analysen 
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av EU:s handelspolitik är att EU fört en protektionistisk handelspolitik, men att 
tullstrukturerna minskar i omfattning genom WTO förhandlingar. 
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9. Konfliktlinjer och samstämmigheter – en jämförelse 
mellan argumenten  
 
De argument som framträtt på EU nivå är av en art som främst propagerar för inhemsk 
produktion. Man menar att en inhemsk produktion medger arbetstillfällen och tillväxt, vilket 
majoriteten av respondenterna håller med om. Undantagna är SNF och UD som inte 
kommenterar sakfrågan. Även arbetsdokumentet från Kommissionen mot oljeberoende 
presenterar liknande synpunkter. Arbetsdokumentet beskriver även nyttan med en inhemsk 
produktion genom dess kompetenshöjande effekt och möjligheter för export av teknik. Vidare 
anför Kommissionen att tullar missgynnar fattiga länder. Ett antagande som kan kopplas till 
dokumenten berörande Sveriges handelspolitik, vilka propagerar för en fri handel, då en sådan 
åstadkommer utveckling och därmed minskar fattigdomen. Detta är en förhållning som 
samtliga svarande respondenter ger medhåll till. Vissa respondenter besvarade dock inte 
frågan. Sveriges handelspolitiska dokument framför även att en fri handel medger billigare 
konsumtionsvaror, vilket även UD framhåller.  
 
Argument har även framkommit som menar att en inhemsk produktion ger ett minskat 
beroende av energiimport och således ett skydd mot energikriser. Detta är ett argument som 
de flesta respondenter inte kommenterar. JD och LRF ger medhåll, medan MP ger ett svar 
som inte är lätt att tyda då de menar att en inhemsk produktion medger skydd mot 
energikriser, samtidigt som de påstår att det optimala vore en fri handel då det innebär fler 
energileverantörer vilkas mångfald garanterar en säker energitillförsel.   
 
Avseende Sveriges framtida konkurrenskraft fanns en klar skiljelinje bland respondenterna. 
Bl.a. representanterna för socialdemokraterna och LRF anser att svensk spannmålsetanol i 
framtiden kommer att stå sig på en fri marknad mot exempelvis brasiliansk etanol. Andra 
svaranden, däribland UD och SNF är lika övertygade om att något sådant är fullständigt 
omöjligt.  
 
Intressant att notera är att många av dessa konfliktlinjer åsyns även om man avgränsar 
jämförelsen till enbart Jordbruksdepartementet och Utrikesdepartementet, där en 
samstämmighet borde vara en förutsättning för att föra en effektiv politik inom 
regeringskansliet.  

9.1 Orsaker till konfliktlinjer och en frånvarande samstämmighet 
Avseende orsaker till konfliktlinjer vid jämförelsen av alla respondenter anser vi att det är 
frågan om en prioritering mellan flera önskvärda saker som inte kan uppnås samtidigt. Det 
finns ingen konflikt, så till vida att båda inte anses önskvärda, i exempelvis önskan att få en 
landsbygdsutveckling i Sverige och förhoppningen att u-länderna skall utvecklas. Det är 
endast så att man inte kan realisera både och samtidigt. Härvid har vi prioriteringsfrågan: 
vissa respondenter såsom UD anser att det är viktigare att satsa på u-länders utveckling, 
medan respondenter som LRF värderar en landsbygdutveckling högre.  
 
Av intervjuanalysen har det framkommit att det inte finns en samstämmighet vad gäller 
respondenternas syn på hur en etanolpolitik skall föras. Anledning till den bristande 
samstämmigheten inom regeringskansliet kan härledas till motsättningar i det enskilda 
resonemanget hos regeringspartierna. Då styrande partier internt saknar en genomtänkt 
strategi och redovisar en motsägande bild kan man knappast förvänta sig en samstämmighet i 
deras kansli. Det som saknas är en gemensam hållning, en strategi för hur behovet av etanol 
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ska säkerställas. Om regeringspartierna, dvs. socialdemokratin med samarbetspartier, hade 
arbetat fram en klar strategi skulle socialdemokratins argumentation inte ha varit splittrad och 
respondenterna inom regeringskansliet hade vetat hur de samstämmigt skulle agera.  
 
Det finns som tidigare nämnt andra strategier som angränsar till problematiken, t.ex. Sveriges 
handelspolitik och EU:s energipolitik. För närvarande, när en strategi för hur försörjning ska 
säkerställas, borde det följaktligen vara dessa andra strategier som Sveriges regering med 
kansli försöker föra sin politik efter. Problemet är dock att de olika strategierna är 
motsägande. Textanalysen påvisade att Sveriges frihandelsstrategi konflikterar med såväl 
EU:s tilltänkta energistrategi som med det förslag Kommissionen mot oljeberoende 
presenterat. Detta skapar en oklar politik som riskerar att skapa en motstridig strävan 
innehållande motsättningar inom regeringen med kansli. En enhetlig politik saknas varför 
man istället för en politik uppbyggd på delar med olika politiska bakgrunder.   
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10. Formulering av en svensk strategi för att säkerställa 
etanolförsörjningen 
 
Hur en formulering av strategin kommer att gestaltas är svårt att förutspå av flera skäl. Det 
finns många aspekter att överväga. Sveriges politik är för det första inte en avgränsad enhet. 
Sverige kan exempelvis inte enskilt utforma en etanolpolitik då Sverige, som tidigare 
påvisats, styrs av EU på många områden. Det vi dock kan försöka att förstå och kartlägga 
utifrån våra analyser är olika konsekvenser som kan skapas av de förutsättningar som 
uppkommer av en möjlig framtida svensk strategi för en etanolpolitik.  
 
Tydligt är att det finns två vägar, en linje som medger en inhemsk produktion och en baserad 
på fri handel. Utifrån analyserna med slutsatser tycks vi dock kunna skönja en tredje väg som 
ett antal aktörer tycks förespråka. En medelväg, vilken i olika grad önskar uppnå värden från 
båda vägar. Nedan presenteras därför tre scenarios. Det ena visar vilka konsekvenser en ökad 
protektionism kan innebära medan det andra visar konsekvenserna av en ökad frihandel. Det 
tredje sceneriet är en potentiell medelväg. 

10.1 En protektionistisk framtid  
Ponera att de protektionistiska krafterna i EU vinner och en tullstruktur gentemot omvärlden 
permanenteras. Import av etanol från omvärlden skulle då minska medan produktionen inom 
EU skulle öka relativt sett ett scenario med en handel utan tullar. EU skulle uppleva en ökad 
grad av självförsörjning på drivmedelsområdet vilket skulle innebära en rad konsekvenser för 
både Sverige och omvärlden.   
 
Om man lyckas få till stånd en väsentlig egenproduktion av etanol inom EU skulle man lätta 
på det beroende som idag finns av en tillförlitlig import av energi som kommer från länder 
vilka Göran Persson kallar ”inte alltid de mest upplysta demokratier” (Kommissionen mot 
oljeberoende 2006). Ett sådant minskat beroende lättar på farhågor om framtida energikriser 
som framkommit genom text- och intervjuanalys. Att större delar av produktion sker i närhet 
innebär även att man till en mindre grad behöver bekymra sig om argumentet att produktion i 
mindre utvecklade länder kan ske utan hårda miljökrav.  
 
En ökad etanolproduktion kräver en ökad spannmålsproduktion varför svensk mark i träda 
åter skulle tas i bruk, vilket skulle kunna medge en landsbygdsutveckling och arbetstillfällen 
för svenska bönder. Den ökade etanolproduktionen skulle även ge en ökad teknisk kompetens 
på området (Naumburg 2006). 
 
Rent samhällsekonomiskt blir det dyrt med inhemsk etanolproduktion. Med dagens 
produktionspris har Bengt Johansson vid Jordbruksverket räknat ut att drivmedelskostnaden 
för svenskt producerad etanol skulle vara nästan 18 kr per liter om det inte vore för dagens 
skattebefrielse (Kommissionen mot oljeberoende 2006). Denna skattebefrielse uppskattas 
dock att inom ett par år kosta staten fyra miljarder kronor årligen (Naumburg 2006).  
 
Konsekvenserna för Brasilien skulle bli en mindre export till EU som är en betydande 
marknad. Brasilien är den största exportören av etanol idag (Jordbruksverket 2006). Samtidigt 
är EU en stor importör av etanol. Av världens största importländer är fyra av tio från EU.   
 
Detta scenario skulle även innebära att de stora möjligheter som utvecklingsländer idag har 
för export av denna produkt skulle minska. Idag finns preferensavtal med de minst utvecklade 
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länderna som medger dem tullfrihet (Jordbruksverket 2006). Sådana förmåner skulle dock 
inte kunna ges i framtiden om dessa länder skulle vilja öka sin produktion och export, då EU:s 
egen produktion kan komma att bli lidande. 

10.2 En frihandelsvänlig framtid 
Antag att krafterna inom EU, som länge har förordat en tull på jordbruksvaror, försvagas. 
Tullen på jordbruksprodukter tas följaktligen bort, vilket möjliggör att etanolen tillåts flöda 
fritt och importeras från billigaste producent. En konsekvens av detta skulle, jämfört med det 
scenariot ovan, således bli att mer etanol kommer att importeras från framför allt Brasilien 
och mindre produceras inhemskt inom EU, då Brasilien kan framställa etanol till ett 
synnerligen lägre pris.  
 
Om Brasilien tillsammans med andra utvecklingsländer skulle få tillgång till den stora 
europeiska marknaden kan deras export öka och den inhemska etanolindustrin expandera, 
vilket skulle gynna den nationella ekonomiska utvecklingen. Ett ekonomiskt uppsving som 
förhoppningsvis även skulle komma den stora skaran fattiga i Brasilien till gagn. En fri och 
öppen handel kan på sådant sätt, under gynnsamma förhållanden, generera ett samfällt 
välstånd. Enligt Hertel och Keeney (2005) finns nämligen över 90 procent av 
välfärdsvinsterna, gällande handelsliberaliseringar, att hämta genom att tullar tas bort.   
 
Att produktionskostnaderna skulle reduceras kraftigt i och med en billigare import skulle 
dessutom gynna konsumenterna inom EU. Kostnaderna för etanol i Sverige skulle nämligen 
mer än halveras från 5,50 kronor per liter till 2,35 kronor (inklusive transporter och övriga 
omkostnader) (Naturvårdsverket 2004). Etanol skulle då bli mer konkurrenskraftigt i 
förhållande till bensin och en del av den svenska skattebefrielsen skulle eventuellt kunna 
lyftas bort.  
 
Ett ökat flöde av en billigare etanol från Brasilien skulle dock förmodligen konkurrera ut stora 
delar av den europeiska etanolproduktionen och dess råvaruodlande bönder, så länge behovet 
av etanol inte explosionsartat expanderar och Brasilien får svårt att motsvara efterfrågan.  
 
Bhagwati (2001) påvisar att forskning har visat att den globala miljön förutspås förbättras vid 
en produktionsförflyttning, då odlingen av råvaran i utvecklingsländerna oftast sker med 
mindre bekämpningsmedel i jordbruket än EU-länderna. Vidare visar Damania m.fl. (2000) 
att en liberalisering av handeln har en effekt att öka miljöhänsynen i policyförfaranden. Det 
finns dessutom sekundära vinster med en tryckande konkurrens då situationen skulle 
uppbringa ett framåtskridande behov för forskning och miljöteknik för att finna lämpliga 
konkurrenskraftiga och effektiva lösningar, vilket bland annat skulle kunna finansieras med 
medel, frigjorda i och med att skattebefrielsen borttages (Naturvårdsverket 2004).  
  
I och med det stora avståndet mellan konsumtionen och produktionen blir det svårt att 
kontrollera att produktionen sker enligt konsumenternas önskemål. Utöver allmänna sociala 
och miljörelaterade krav har frågor om huruvida etanolproduktion, speciellt gällande vid en 
expansion, kan komma att leda till ökad regnskogsskövling. En mindre del av den stora 
råvaruodlingen ämnad etanol sker nämligen idag på mark som tidigare varit en del av 
regnskogsarealen (Naturvårdsverket 2004). Ett annat argument är de långa transporterna från 
Brasilien. En förflyttning av energiproduktionen från EU till tredje land skapar dessutom ett 
ökande beroende. Ett beroende av ett energiflöde från mer eller mindre tillförlitliga länder 
som riskerar att försämra den omedelbara tryggheten som närhet skapar.   
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10.3 En frihandelsvänlig protektionism   
Innan 2010 är det emellertid osäkert huruvida en klar väg för svensk etanolpolitik tydligt kan 
utkristalliseras. Ett alternativ för etanolfrågan som påvisas i vår analys av kristdemokraternas 
respondent och även till viss del Kommissionen mot oljeberoende är användningen av ett 
kvotsystem. I EU:s handelsplan för biomassa (2006:628) återfinns även en kortare diskussion 
om ett eventuellt införande av ett kvotsystem. En intressant väg, som Sverige skulle kunna 
propagera för i EU, som dock inte har diskuterats mer ingående, varför vi tar oss friheten att 
resonera kring detta. I dag har EU kvantitativa kvoter för att begränsa importen av textil från 
bland annat Kina (Kommerskollegium 2005). Kvoter anger vanligen en begränsning för 
importen, vår tanke är emellertid att kvoterna gällande etanol ska begränsa den inhemska 
produktionen.  
 
Ett eventuellt kvotsystem skulle möjligen kunna bestå av en procentuell kvot av inhemskt 
tillverkad etanol, som bensinbolagen tvingas uppfylla. Detta skulle vara en kvot som ligger 
fast men som kan komma att ändras om konkurrensförhållandena förändras. Kvoten skulle 
söka eftersträva att en inhemsk etanolproduktion av rimliga mängder säkerställs, men 
samtidigt inte uppta en betydande del av den totala konsumtionen. 
 
Kvotsystemet skulle med fördel kunna kopplas ihop med etanol endast för låginblandning i 
bensin, för att på så sätt enbart belasta bensinpriset, i och med den dyrare prisnivån på 
inhemsk etanol. Priset på E85 skulle förmodligen sjunka i och med den billigare importerade 
etanolen jämfört med tullbelastad import.  
 
Bensin och andra fossila bränslen kommer tids nog att bli alltför dyra att utvinna 
(Kommissionen mot oljeberoende 2006). Detta innebär att kvoten, kopplad till 
låginblandningen, följer med då bensin förlorar konkurrenskraft på bränslemarknaden, 
alternativt fasas ut i takt med målet om oljeoberoendet 2020. På så sätt skapas dessutom en 
tidspress för den nationella etanolproduktionen. 
 
Fördelen med ett kvotsystem är att det skulle definiera både den nationella tillverkningen och 
den importerade mängden etanol. Genom ett kvotsystem säkerställer man en nationell 
produktion, även om den inte är konkurrenskraftig, vilket förhindrar en omedelbar 
nedläggning och öppnar upp för de rurala fördelarna som påvisats med en självförsörjning. 
Den nationella produktionen skulle dock inte få utvecklas obegränsat, vilket medför att 
konkurrensfördelen med frihandel samtidigt kan nås. Om den svenska etanolproduktionen 
önskade att framställa etanol utöver den givna kvoten torde denna etanol konkurrensutsättas 
av den betydligt billigare importerade etanolen. Detta medger att när den svenska 
etanolproduktionen önskar att expandera och satsa långsiktigt krävs oundvikligen forskning 
och utveckling för att bli konkurrenskraftiga på marknaden. När den svenska 
etanolproduktionen sedan förhoppningsvis är konkurrenskraftig spelar kvoten automatiskt ut 
sin skyddande roll.  
 
Ett kvotsystem skulle visserligen medföra en begränsning av Brasiliens export, kvoter är trots 
allt ett handelshinder i dess rättaste bemärkelse, men exporten kommer inte tullbeläggs och 
följaktligen fördyras. Detta borde medföra att Brasilien kan skörda större ekonomiska fördelar 
av exporten om kvoten hålls låg jämfört med ett system med tullar. De positiva fördelarna av 
frihandel för Brasilien skulle på så sätt uppnås även om de skulle bli begränsade. 
 
Ett kvotsystem är dock inget som kan väntas genomföras utan förbehåll. Det finns regler inom 
WTO kopplade till kvoter, vilka bestämmer hur kvotsystem ska utformas (Söderström 2006). 



 - 31 - 

Samtidigt avser även EU att skapa en gemensam energimarknad (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission 2006:105), vilket skulle förhindra nationell kvotering inom 
EU. Därför behövs en vidare evaluering av hur WTO:s och EU:s bestämmelser förhåller sig 
till vår reflexion om inhemsk kvotering.   
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11. Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka argument som framträdde för en frihandelslinje 
respektive argument för en inhemsk produktion. Vår tanke var även att se konsekvenser av en 
politisk linje propagerande för en inhemsk produktion, respektive för en frihandel. 

11.1 Presentation av argument 
De båda analyserna resulterade i en mängd argument, både för en inhemsk produktion och för 
en frihandel. Överlag presenterades ungefär lika många argument för de båda vägarna. 

11.1.1 Argument för en inhemsk produktion 

En politik för inhemsk produktion skulle innebära fler arbetstillfällen då en 
produktionsapparat kräver det. Vidare skulle bönder sysselsättas då de producerar råvara till 
etanolen, vilket skulle kunna medge en landsbygdsutveckling. En inhemsk produktion skulle 
även frambringa teknisk kompetens vilken efterfrågas på den internationella marknaden. Man 
skulle också lätta på farhågor om att produktion i tredje land sker utan försäkran om högsta 
miljöstandard. Rädslan för osäker energiimport och energikriser minskar likaså.  

11.1.2 Argument för en fri handel 

En frihandelsvänlig politik skulle medge att u-länder skulle få en större chans att konkurrera 
och utvecklas. Priset på etanol skulle dessutom bli billigare och konsumenter gynnas. Man får 
ett säkrare energisystem, även fast svensk produktion med stor sannolikhet skulle 
utkonkurreras, då en fri handel medger fler producenter varför ett större urval för 
energiimport skapas. En frihandelsvänlig politik skulle inte skada regnskogen då sådana 
argument är uppdiktade för att gynna en inhemsk produktion.  

11.2 Den framtida politiken  
Det är oklart vilken väg som slutligen kommer att väljas. Starka krafter drar åt olika håll. 
WTO:s strävan efter handelsliberaliseringar och en frihandel tycks vinna allt mer mark. 
Sveriges handelspolitik överensstämmer med WTO:s strävan medan EU:s restriktiva 
handelslinje allt eftersom lättas upp. Samtidigt diskuteras en energipolitik inom EU och 
Sverige där en tydlig önskan om en säker energiförsörjning framförs. Detta önskas ske genom 
att bryta beroendet av importerad energi med bland annat en inhemsk produktion av 
förnyelsebara bränslen. En taktik som lär konfliktera med målen om en fri handel, i och med 
den inhemska produktionens svårigheter att konkurrera på den fria marknaden.  
  
Det är således inte så troligt att den framtida politiken kommer att bli enhetlig i sin 
frihandelsfavör. Ej heller är det troligt att vi får se en framtida politik som bara bejakar 
protektionistiska intressen. Någon form av kombinat kan förväntas. Hur detta kommer att se 
ut är svårt att avgöra. Vi har i diskussionen gjort en ansats att berätta hur en sådan medelväg 
kan se ut. Där lyfter vi in kvoter som ett substitut för tullar. Ett substitut med avsikt att gynna 
både inhemsk produktion och import av etanol. 

11.2.1 Framtida studier 

För att nå klarhet i frågan krävs mer forskning. Att studera huruvida produktionen av etanol 
ska ske inhemskt eller per import är ett stort ämnesområde som kräver vidare forskning på 
många plan. En undersökning med fler aktörer och ett större urval av dokument hade skapat 
bättre förutsättningar för att kartlägga diskussionen. Många intressanta frågar har under 
arbetets gång uppstått. Även om tullarna består bör man t.ex. fråga sig om en svensk 
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produktion kan konkurrera på den europeiska marknaden. Vilka konsekvenser kan till 
exempel en svensk etanolproduktion väntas möta vid en EU-utvidgning av spannmålsrika 
Östeuropa med dess lägre prisnivå?   
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13. Bilaga: Frågeguide 
 
Huvudfrågan  
 
Varför eftersträvas/eftersträvas inte etanolproduktion i Sverige?  
 
De fyra temana  
 
Tema 1. Självförsörjning 

• Finns det ett värde av nationell produktion? 
• Finns det en koppling mellan självförsörjningstanken och att Sverige avser vara 

oljeoberoende år 2020? 
• På vilket sätt skall eventuella energikriser förebyggas?  
• Är det positivt för svenska bönder att de återigen kan börja producera spannmål? 

 
Tema 2. Handelshinder  

• Hur ser du på CAP? 
• Generellt, hur ställer ni er till tullar på jordbruksvaror och etanol i synnerhet? 
• Bör etanoltullarna ha någon tidsbegränsning?  
• Hur kommer tullar att påverka etanolpriset? 
• Vad kan Sverige göra för att påverka dessa frågor? 
• Hur påverkas Brasilien idag av tullsystemet?  
• Hur kommer Brasilien att påverkas på sikt om tullarna kommer sänkas? 
• Finns det administrativa krav som kan förhindra u-ländernas export? 
• Tror du att svensk industri kan stå sig, trots att tullarna förväntas att sänkas? 

 
Tema 3. Miljökonsekvenser  

• Är energipolitiken med avseende på etanol i led med din syn på hållbar utveckling? 
• Hur kommer etanolproduktionen att påverka miljön? 
• Vilka miljökonsekvenser kan en ökad brasiliansk produktion få?  
• Vilka miljökonsekvenser kan en ökad svensk produktion få? 

 
Tema 4. Framtiden  

• Hur kommer svensk etanolpolitik att utvecklas?   
• Vad har ni för visioner om framtiden? 
• Kan man räkna med en ökad export från u-länder i framtiden? 
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