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III 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda om en tullunion och förändrade tullsatser, 

har påverkat Sveriges handel med omvärlden. Studien innefattar handeln mellan 

Tyskland och Tanzania, för varugrupperna, kaffe och personbilar, för det senaste 

decenniet, 1990-1999. Tillvägsgångasättet har varit att se, om förändrade tullsatser har 

påverkat utrikeshandeln mellan Sverige och Tanzania för denna tidsperiod. Resultaten 

antyder att importen från EU, har ökat mer än importen från Tanzania. Dessa effekter kan 

till viss mån attribueras, till EU-inträdet. Men även till förändrade redovisningsformer för 

importstatistiken och till andra samhällsekonomiska faktorer. 

 



III 

ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this study, has been to investigate, if there has been an impact on 

Sweden’s world trade of a tariff change. The study has been limited to encompass two 

products, cars and coffee. Furthermore the study consists of two countries, which are 

Germany and Tanzania and the time period is for this last decade, 1990-1999. The 

method has been to investigate the impact changed tariffs, has had on the trade between 

Sweden and the above mentioned countries for this time period. The results indicate that 

the import from EU has increased, more than the import from Tanzania. These effects can 

to some extend be attributed to the EU, but also to altered rules for presentation of import 

statistic and to social economic factors.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Handel mellan människor och olika kulturer har funnits i flera decennier, tariffära 

handelshinder och handel har nästan alltid gått hand i hand. Förr i tiden var tull en viktig 

inkomstkälla för städer, speciellt upptagandet av en tull vid inträde till staden. Idag fungerar 

tullen som en avgift som staten i ett land kan lägga på en vara (Lundberg, 1995).  

 

Handel innebär ett utbyte av tjänster och varor som i de flesta fall leder till högre välfärd. 

Handel har även inneburit ett utbyte av idéer och impulser vilket har berikat kulturlivet och 

påverkat vetenskapen. Med utrikeshandel exporterar ett land den vara som det är bäst på att 

tillverka, och importerar annat som är billigare utomlands. Utrikeshandel kan bidra till att 

länder utvecklas ekonomiskt och samhällsmässigt (Lyvall et al., 1998).  

 

För cirka 150 år sedan, genomfördes ett systemskifte med demokratisering, frihandel och 

näringsfrihet som mål i Sverige. Järnmalm och trä- produkter, varor som landet var bäst på att 

producera, exporterades, medan spannmål, industrivaror och annat som var billigare 

utomlands importerades. Handeln medförde en ökning i exportintäkter, en utveckling av 

svenskt näringsliv och en ökad välfärd (Svenskt näringsliv, 2002).  

 

Genom utrikeshandeln, har flera svenska företag trots den lilla hemmamarknaden växt och är 

nu stora, internationella och globala företag, såsom Electrolux, Volvo och Ericsson (Ibid). År 

1960 bildades EFTA (European Free Trade Association) av Sverige, Norge, Finland, 

Liechtenstein, Schweiz, Österrike och Island. Med denna organisation ville länderna öka och 

underlätta handeln dem emellan. Tretton år senare ingick Sverige ett frihandelsavtal med EG 

(Europeiska Gemenskapen), och 1994 trädde EES-avtalet i kraft, som innebar att EFTA-

länderna (förutom Schweiz och Liechtenstein) fick tillträde till EG:s inre marknad (Lyvall et 

al., 1998).  
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Den Europeiska gemenskapen hade som mål, att knyta samman medlemsländerna på många 

olika områden, medan EFTA endast inriktades på handeln som samarbetsområde. År 1995 

gick Sverige med i EU (den Europeiska Unionen) (Svenskt näringsliv, 2002). Medlemskapet 

har gett Sverige vinster, i form av förbättrat utnyttjande av komparativa fördelar och förstärkt 

konkurrens (Lundberg, 1995). Gränskontrollerna mellan Sverige och EU har avskaffats, vilket 

bland annat gynnar Sverige i form av, lägre kostnader och ett ökat utnyttjande av 

stordriftsfördelar, (det vill säga, företagens styckkostnader faller med produktionsvolymen). 

Men frihandeln har även lett till att konkurrensen ökat, på bekostnad av den inhemska 

marknaden som nu konkurrerar, med billigare produkter från utlandet som inte längre beläggs 

med några handelshinder, i form av tullar/och eller kvoter på den svenska marknaden (Ibid.).  

 

Sveriges medlemskap i EU, har inneburit att svensk import som inte kommer från ett EU-

land, eller ett land som EU inte har ett frihandelsavtal med, har belagts med större tullar än de 

var innan Sveriges medlemskap. Vid en tullunion som till exempel EU, där medlemsländerna 

inte har några tullar gentemot varann, men tullar mot länder som inte ingår i tullunionen, 

borde enligt ekonomisk teori leda till, ett ökat handelsutbyte mellan medlemsländerna på 

bekostnad av utomstående länder (Lundberg, 1995). Det finns två typer av tullar; bundna 

tullnivåer och tillämpade tullnivåer. De bundna tullnivåerna är tullnivåer som tillkommit via 

förhandlingar  inom till exempel WTO ( World Trade Organisation) (Florell, 2002).  

 

Här förbinder sig de länder som ingått avtal om gemensamma tullnivåer, att inte höja sina 

tullnivåer över den överenskomna tullnivån, som förhandlats fram. De länder som inte ingått 

några avtal, om gemensamma tullnivåer kan höja sina tullar hur högt de vill, då de inte har 

förbundit sig till något avtal, som sätter ett tak på hur högt dessa länder får öka sina tullar. 

Således är tullnivåerna i dessa länder, tillämpade tullnivåer. Innan Sverige gick med i EU, 

hade vi tillämpade tullnivåer, men efter EU-inträdet förvandlades tullarna till bundna 

tullnivåer. (Ibid) 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida Sveriges EU-medlemskap, har haft någon 

effekt på Sveriges handel, dels med andra EU-länder och dels från icke EU-länder. 

 

1.3 Metod 

För att svara på syftet kommer jag att samla in data, för Sveriges import av kaffe och bilar, 

och jämföra dessa med de restriktioner som finns/har funnits på varorna. Den teori jag 

kommer att utgå ifrån är traditionell handelsteori. 

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom Sverige bedriver handel med flera länder, och med så många varor, och perioden 

innan Sveriges EU-inträde, och perioden efter EU-inträdet omfattar så många år har jag valt 

att i denna uppsats fokusera på två länder och två varor, Tyskland och Tanzania. De 

varugrupper som kommer att behandlas i denna studie, är personbilar och kaffe. Dessutom 

kommer denna studie att endast undersöka handeln, för det senaste decenniet 1990-1999. 

 

1.5 Källkritik 

Importstatistikens brister, består av förändrade redovisningsformer för importstatistiken vid 

EU-inträdet. Vid Sveriges EU-inträde förändrades förutsättningarna för insamling av 

handelsstatistik. Handelsstatistiken är baserad på tullens registrering av varor som förs över 

gränsen. Eftersom EU utgör ett enda tullområde kan numera till exempel tobak från Brasilien, 

anges som ”import från EU” om den förtullades vid ankomsten till Rotterdam. Dessutom 

hämtas uppgifter, in direkt från importörer istället för som tidigare via tullen. Eftersom 

importstatistiken före respektive efter EU-inträdet, inte följer samma redovisningsformer, är 

de därmed inte helt jämförbara (Nutek, 1998). Sammanfattningsvis har dessa förändringar 

inneburit att statistiken, över u-landsimporten och import från andra EU-länder numera är 

osäker, vilket försvårar en analys av EU-inträdets påverkan, på Sveriges handel med 

omvärlden (Ibid). 
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Kapitel 2 

HANDELSTEORI 

 
 

 

 

 

 

Detta kapitel tar upp traditionell och modern handelsteori. Adam Smith var en av 

förgrundsgestalterna. Han menade  att det finns skillnader i ekonomins utbudssida, som styr 

produktionen och handeln (Frölander, 2000). 

 

2.1 Komparativa kostnader och fördelar 

Den första teorin om handel av David Ricardo och Robert Torrens, utvecklades omkring år 

1815. Enligt denna teori är förklaringen till att handel uppstår, mellan länder den att länder 

tenderar att ha internationella olikheter, i produktionsteknik och produktivitet. Denna teori 

utgörs av en analys, av handelns verkningar på den ekonomiska välfärden, vilken ligger till 

grund för frihandelsdoktrinen. Teorin antar att ett land kan vinna på 

produktionsspecialisering, i den meningen att dess samlade realinkomst eller 

konsumtionsmöjligheter, blir större än vid självförsörjning. En viktig slutsats i Ricardos och 

Torrens teori är att handel kan uppkomma, även i fall då ett land har absolut fördel i bägge 

varugrupperna, det vill säga landet är effektivare i bägge näringsgrenar. Antag en ekonomi där 

fullständig konkurrens råder och det finns två länder, land A och land B. Om exempelvis land 

B har absolut fördel, i bägge näringsgrenar i förhållande till land A, så kommer handel ändå 

att uppstå enligt Ricardo och Torrens. Om länderna istället har komparativa fördelar i olika 

varugrupper och om relativpriserna på varugrupperna är olika, i varje land före handel då 

kommer man, på världsmarknaden att kunna ”byta” till sig varor, som skulle vara relativt 

dyrare att producera på den inhemska marknaden. (Lundberg, 1995).  

 

Den klassiska modellen för komparativa kostnader (fördelar) som teorin kallas, antar vidare 

att om ett land eller flera, specialiserar sig på att producera de varor de har komparativa 
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fördelar i att tillverka, tjänar alla parter på handelsutbytet (De Vylder et al., 2001). Följande 

tabell illustrerar huvuddragen i Riccardo och Torrens teori; 

 

Tabell 2.1. Åtgång av arbetskraft per producerad enhet 

Produkt Land A  Land B 

Bilar (2) 8   4 (0,5) 

Kaffe (1,5) 6   4  (0,7) 

Källa: Lundberg, 1995 

 

Tabell 2.1 visar åtgång av arbetskraft per producerad enhet. Det framgår av tabell 2.1 att 

näringslivet i land B är effektivare än näringslivet i land A, i bilproduktion och 

kaffeproduktion. Enligt tabellen har land B, absolut fördel ifråga om bägge varorna. Men 

enligt Ricardo så kommer handel mellan dessa två länder ändå att uppstå, därför att en 

arbetare i bilindustrin i land B är jämförelsevis mera överlägset i bilindustrin. En arbetare i 

bilindustrin i land B producerar två gånger så mycket, som en bilindustriarbetare i land A. En 

kaffeodlare i land A producerar ”bara” en och en halv gång mera i B än i A. För land A visar 

tabellen att näringslivet i A är underlägset land B i båda sektorerna, men att det är minst 

underlägset ifråga om kaffeindustrin. Välfärdseffekterna i den klassiska modellen är den att 

konsumtion och produktion ökar, eftersom det är möjligt att konsumera mera och billigare 

genom specialisering, och i enlighet med komparativa fördelar, förflyttas resurser till områden 

där de är mest produktiva och lönsamma, det vill säga båda länderna vinner på handel 

(Lundberg, 1995).  

 

2.2 Faktorproportionsteorin 

En senare teori av Eli Heckscher och Bertil Ohlin kallad faktorproportionsteorin, har kommit 

att dominera utrikeshandeln under lång tid. Teorin antar att tillgången på produktiva resurser 

är olika för olika länder. Produktionsfaktorerna används i olika proportioner, de är rörliga 

mellan sektorer inom ett land, dock har de låg internationell rörlighet. Vidare antas arbetskraft 

och kapital vara homogena, produktionstekniken inom varje näringsgren är densamma 

internationellt. Vidare antas att konsumenterna i länderna har samma smak och preferenser, 

och att marknaderna kännetecknas av fullständig konkurrens (Ibid.).  
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Med utgångspunkt från dessa antaganden, säger teorin att de länder som har gott om 

naturtillgångar, kommer att exportera råvaror. Medan de länder som har ont om kapital men 

riktligt med arbetskraft, tenderar att importera kapitalintensiva produkter och exportera 

arbetsintensiva produkter. Enligt teorin så borde handeln mellan industriländer och 

utvecklingsländer vara mer omfattande, än handeln inom dessa länders grupper inbördes på 

grund av, skillnader i komparativa fördelar (Ibid).  

 

2.3 Modern teoribildning. 

Moderna utrikeshandelsteorier (vars teorier är baserade på äldre handelsteori), menar att alla 

ansatser baserade på den klassiska teorin, är av en statisk karaktär det vill säga, 

välfärdsvinsterna av handeln är av engångskaraktär. Men inget sägs om effekterna på lång 

sikt. Dessutom förutsätts ländernas komparativa fördelar vara givna, samt full sysselsättning 

av alla produktionsfaktorer. De nyare handelsteorierna är mer dynamiska i sin analys av de 

positiva effekter, som utrikeshandeln genererar (De Vylder et al., 2001).  

 

Moderna handelsteorier antar, i likhet med klassisk handelsteori, att med handel möjliggörs 

utnyttjandet av stordriftsfördelar, och att konkurrensen ökar. Vilket tvingar företagen att bli 

mer konkurrenskraftiga på exportmarknaderna, och på skyddade hemmamarknader bidrar 

konkurrensen utifrån, till att höja produktiviteten och pressa monopolpriser (Ibid).  

 

De nya teorierna tar även hänsyn till att utrikeshandeln fungerar, som bärare och förmedlare 

av ny teknologi, nya och modernare principer för företagsledning, marknadsföring, 

redovisning, kvalitetskontroll och nya internationella kundkontakter. Utrikeshandeln är även 

förmedlare av institutioner, idéer, nätverk, kontakter och mänskligt kapital som ständigt ökar i 

betydelse i dagens globaliserade värld. De företag i fattiga länder som har mycket dålig 

tillgång, till kapital får genom utrikeshandeln möjligheter till finansiering, en möjlighet som 

är stängd för företag, som enbart arbetar med hemmamarknaden. Importens betydelse som 

strategi till tillväxt och utveckling (främst i fattiga länder.), spelar en viktig roll inom modern 

utrikeshandelsteori (Ibid). 
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2.4 Handelspolitik  
Handelspolitik avses i detta fall vara åtgärder riktade mot handeln, till exempel tullar. Vid en 

analys av en tulls effekter på ekonomin, antar teorin att fullständig konkurrens råder, och att 

tullen endast gäller en eller ett fåtal varugrupper, och man bortser från verkningarna på den 

övriga ekonomin. Det antas vidare att i en tvålandsmodell kommer den produkt som 

produceras i land A inte skilja sig från produkten i land B. Därför kommer importerade varor i 

land A att ha samma priser som inhemska varor. Vid införandet av en tull kommer 

marknadspriserna i A och B skilja sig åt med tullens belopp (Lundberg, 1995), vilket 

illustreras i figur 2.1; 

 

q    

 
 
Figur 2.1 Effekter av en tull i land A. (Lundberg, 1995) 
      
Om (i figur 2.1) där: 

S = utbudet i land A 

D = efterfrågan i land A 

0q = (inhemsk) produktion innan tull 

1q = (inhemsk) produktion efter tull 

tullp  = pris med tull i land A 

0p = pris utan tull i land A 

0c  = konsumtion i land A innan tull 

1c = konsumtion i land A efter tull 

 

 

 

   tullp  

         0p  

 D 

p 

0q  

 

1q     1c    0c  

   

 
 

S 
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Sammanfattningsvis kommer en tull att innebära att marknadspriset (inklusive tull) stiger, 

vilket leder till en ökad inhemsk produktion och sysselsättning, medan konsumtionen minskar 

och statsintäkterna ökar med tullen. Det pris som importörer i land A får betala, är lika med 

det pris som exportörer i land B får plus tullen. I land A kommer importpriset att falla, till 

följd av ökad konkurrens. Därvidlag kommer exportpriserna i land B att falla, vilket resulterar 

i fallande export, produktion och producentinkomster. Omfattningen på tullens effekter beror 

på hur stor tullen är, och på hur stor ekonomisk påverkan det land som inför tullen har på 

andra länders ekonomi. Vid införande av tull blir det möjligt för producenterna i land A, att ta 

ut ett högre pris för sin produkt på hemmamarknaden. Men för konsumenterna i land A så 

innebär en tull att utbudet minskar (på grund av minskad import.) (Ibid). 

 

2.5 Frihandelsområden 

 Ett exempel på ett frihandelsblock är en tullunion. En tullunion innebär att medlemsländerna 

inför en gemensam yttre handelspolitik, det vill säga man har samma tullar mot länder utanför 

unionen, och inga tullar inom unionen. Enligt handelsteori skall en tullunion leda till ökad 

handel mellan de länder som ingår i frihandelsavtalet, det vill säga ”trade creation”, 

frihandelsområden antas alltså vara handelsskapande.”Trade creation” innebär en 

produktionsfördelning som går ut på att den vara, som landet inom frihandelsområdet är bäst 

på att producera kommer, att exporteras medan övriga länder inom samma frihandelsområde, 

importerar denna vara istället för att producera den själva (De Vylder. et al., 2002 ).  

 

Det skulle leda till att priserna blir lägre, fler har råd att konsumera varan, vilket påverkar 

handel och produktion positivt. De stater som inte ingår i frihandelsområdet och som 

producerar varorna ifråga till lägre pris, kommer däremot att mötas av tullar vilket innebär att 

importen från dessa länder minskar. Således kommer det land som har den mest 

konkurrenskraftiga produktionen inom unionen, att öka sin produktion på bekostnad av länder 

som står utanför. Detta kallas för ”trade diversion”, handelsomfördelande (Ibid).  

 

Frihandelsblock har i regel en avgränsad geografisk vidd, vilket innebär att stater inom den 

geografiska sfären såsom Europa, Afrika respektive Amerika kan bli medlemmar. På den 

amerikanska kontinenten utgör NAFTA (North American Free Trade Agreement) ett 

frihandelsblock som bildades 1994, dess medlemmar är Canada, U.S.A och Mexico och i 

Afrika är COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) ett av Afrikas stora 

frihandelsblock, COMESA har tjugo medlemmar där bland annat Tanzania, Kenya och 
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Uganda ingår. Europa utgör den geografiska sfären för den Europeiska Unionen, stater 

utanför den geografiska sfären kan inte bli medlemmar. Ett exempel på detta är Marocko som 

1987 ansökte om medlemskap i EG men fick avslag med motiveringen att Marocko som icke 

europeiskt land ej var behörig (Ibid.). Förvisso är den Europeiska Unionen  på väg mot en 

ökad liberalisering av sin handelspolitik, som exempelvis innebär en kommande sänkning av 

tullarna, och en liberalisering av jordbrukspolitiken. Detta kommer att ge omvärlden ett bättre 

tillträde till EU-marknaden (Industriförbundet, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

Kapitel 3 

SVENSK UTRIKESHANDEL 

 

 

 

I detta kapitel sammanfattas svensk utrikeshandel i allmänhet, bil och kaffeindustrin i 

synnerhet samt  handelsvariabler som ingår i svensk handel. 

 

3.1 Sveriges handelsmönster. 

Nedan sammanfattas Sveriges export respektive import med omvärlden i allmänhet, samt 

Sveriges  kaffehandel och personbilshandel med omvärlden. 

 

3.1.1 Export 

Eftersom Sverige är ett litet land är det för sitt välstånd beroende av sin utrikeshandel. 1994 

exporterade Sverige varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor, och importerade varor 

och tjänster för cirka 500 miljarder kronor. Svensk utrikeshandel består till 80 procent, av 

varor och 20 procent består av tjänster. Den svenska exporten består nästan till 50 procent av 

maskiner, elektronikprodukter, datorer. Den största handeln sker med länder i Västeuropa. 

Denna handel utgör mer än två tredjedelar av vår varuexport. Våra viktigaste handelspartners 

är Tyskland, Storbritannien, Norge och Danmark. De länder som Sverige handlar med utanför 

Europa är få, ungefär en tiondel av utrikeshandeln sker exempelvis med USA. Sveriges 

handel med Asien har ökat och är nu större än den med Nordamerika. I Asien är Japan och 

Kina de viktigaste marknaderna. Med länderna i Afrika, Östeuropa och Latinamerika är 

handeln däremot betydligt mindre. Handeln med de två sistnämnda kontinenterna förväntas 

att öka, medan den afrikanska marknaden anses vara alltför osäker av många företag, på 

grund av alla konflikter och korrupta regimer. På lång sikt förväntas dock denna marknad bli 

bättre, och då kommer svenska företag att våga satsa på en ökad handel med de afrikanska 

länderna. Astra Zeneca och Ericsson är några av de stora svenska exportföretagen som har 90 

procent av sin försäljning utomlands (Jansson, 1995).  
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Verkstadsprodukter som bilar, maskiner och elektronikprodukter utgör hälften av den svenska 

exporten, där Volvo tillsammans med ABB och Ericsson är de stora utlandssäljarna. Även 

skogsprodukter, järnmalm och stål är alla traditionella svenska exportprodukter, där trävaror, 

massa och papper står för 15 procent av våra sammanlagda exportintäkter. Dessutom är de 

fyra stora skogsbolagen, Stora1, SCA, Modo2 och Assi Domän3 bland Europas tio största 

företag i sin bransch (Ibid.).  

 

LKAB i Kiruna och Malmberget är en av de största producenterna av järnmalm i världen. På 

senare år har även läkemedel blivit en allt viktigare exportvara där magsårsmedicinen Losec 

och tillväxthormonet Genotropin är storsäljare utomlands. Bland livsmedelsexporten (som 

dessutom är större än importen) är vodkan Absolut den enskilt viktigaste 

livsmedelsprodukten. Smör, ost och sill utgör även de en ökad del av exporten. Däremot är 

den svenska exporten inom textilbranschen (kläder och skor) långt mindre än importen. På 

tjänstesidan är sjöfart den viktigaste tjänsten och den består av pengar som de svenska 

rederierna seglar hem (Ibid.).  

 

3.1.2 Import 

Svensk import är mindre än exporten, olja är en stor importvara men man importerar även 

kaffe, bananer, ris och mycket annat som inte kan växa i Sverige (Ibid). Dessutom importerar 

Sverige varor, som man har tillgång till i hemlandet eller har möjlighet att tillverka här. År 

1996 uppgick den totala svenska importen av varor till 447 miljarder kronor, där mer än en 

tredjedel kom från Sveriges tre främsta leverantörsländer, Tyskland, Storbritannien och 

Norge. Importvarorna var metaller och arbeten av metall (10 procent), kemiska produkter (11 

procent), maskiner (13 procent), elektrovaror och datorer (18 procent) och transportmedel (10 

procent). (Svenska arbetsgivarföreningen, 1998). All import finansieras av exporten av varor 

och tjänster, det viktigaste internationella betalningsmedlet är dollarn. Följaktligen är den 

också vanlig i handeln mellan andra länder. Med de exportinkomster Sverige får i dollar eller 

i andra internationella betalningsmedel, kan landet således betala sin import (Nycander, 

1999). Sveriges årliga import från tredje världen uppgår till cirka fyrtio miljarder kronor.  

                                                 
1 Ingår i koncernen Stora-Enso 
2 Ingår i koncernen M-real Sverige AB 
3 Ingår i koncernen Svea-skog Assi Domän timber 
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Importen domineras av olja, malmer, metaller och konsumentvaror såsom, frukt, kaffe, kläder 

och elektronik. En viktig anledning till att Sverige importerar dessa konsumentvaror från u-

länder, är att produktionen av dessa varor är i de flesta fall arbetsintensiv, där 

arbetskraftskostnaderna (löner) generellt sett är lägre i u-länder. Dessutom produceras några 

av dessa varor nästan bara i u-länder, dit hör främst kaffe och bananer som bara odlas i 

tropiskt klimat. Den största u-landsimporten kommer från Asien, främst från Kina, Taiwan 

och Sydkorea ( Nycander, 1999). 

 

3.1.3 Bilhandeln 

Denna bransch kännetecknas av stordriftsfördelar såsom skalfördelar och samordningsvinster 

(Frölander, 2000). Mellan 1987 och 1988 ökade personbilsimporten till Sverige med 28 

procent i antal (1987) och 1988 låg importnivån på 28 0000 bilar. Men i början på 1990-talet 

minskade antalet bilar dramatiskt, och under 1993 låg importnivån på 96 000 bilar, det vill 

säga endast en tredjedel av 1988 års nivå (SCB, 1997-1998). Ett år senare (1994), vände 

trenden och antalet importerade bilar ökade med 53 procent. Japan var 1989 Sveriges största 

leverantörsland, men i början på 1990-talet sjönk importen från Japan med 40 procent (1990) 

och med 31 procent (1991), likaså sjönk importen från Tyskland, men ”endast” med 24 

procent (1990) respektive 25 procent (1991) (Ibid).  

 

Emellertid återfick Tyskland sin position som största leverantör till Sverige 1990. Under 

första halvåret 1994 minskade importen från Japan, samtidigt ökade importen från Belgien 

med 68 procent, samma år minskade även importen från Italien, Finland och U.S.A kraftigt, 

importen från Finland och Italien uppgick endast till några hundratal fordon (Ibid). Tyskland 

är Sveriges största leverantörsland, och utgjorde 1997, en femtedel av Sveriges totala import. 

Efter Sveriges EU-inträde, 1995 ökade personbilsimporten från Tyskland. En anledning till 

denna importökning är att importreglerna för bilimporten från ett EU-land ändrades. Enligt 

nuvarande regler får man importera fler än en bil per person mot gamla regeln, som sade att 

importen var begränsad till max en bil per person (Sjödin, 2002). Dessutom har byråkratin 

kring importen lättats, innan EU, krävde myndigheterna i Sverige att bilen hade blivit 

godkänd av en generalagent4 i det land bilen importerades ifrån, för att bilen skulle kunna bli 

                                                 
4 En generalagent är tillverkarens representant i leverantörslandet. 
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godkänd av myndigheterna i Sverige. Efter EU-inträdet ändrades detta och nu räcker det med 

ett registreringsbevis från leverantörslandet (Ibid). 

 

3.1.4 Kaffehandeln 

Värdemässigt är kaffe den näst största handelsvaran i världen efter olja, men kaffebranschen 

karakteriseras av en instabilitet på leverantörssidan (råkaffe), eftersom producenterna är 

mycket sårbara på grund av sitt beroende av råkaffe, vars pris fluktuerar ofta och kraftigt. 

Dessa prisskiftningar beror till stor del på framförallt, stora skiftningar i tillgång, kvalitet, 

dollarkurs och politiska ageranden (Eller, 1993). I u-länder är dollarn oftast den främsta 

valutan, oftast är dollarn mycket värdefullare än den inhemska valutan, eftersom denna valuta 

används i större omfattning, i både utrikeshandeln som i inrikeshandeln än den inhemska 

valutan. Detta gäller till exempel den Tanzaniska valutan, Tanzanisk shilling (TZS) (Koivisto, 

2003). 

 

I ett försök att stabilisera prisjusteringarna har råkaffeleverantörerna under årens lopp gått 

samman i organisationer. Den organisation som haft störst inflytande är the International 

Coffe Organisation. Denna organisation präglade råkaffemarknaden från 1962-1990, på grund 

av medlemsländernas missnöje med storleken på sina exportkvoter, som de ansåg vara för 

låga i förhållande till produktionen ledde detta till att organisationen upplöstes, 1990. 

Sommaren 1993 bildades ”kaffe-OPEC”, där bland annat Tanzania var medlemsland, men 

denna sammanslutning upplöstes cirka ett år senare (Eller, 1993). 

 

I Sverige drack (1993), 97 procent av hushållen kaffe. Den svenska marknaden är viktig för 

kaffebranschen, eftersom svenskarna efter finländarna dricker mest kaffe i världen per capita. 

Som varugrupp har kaffe en låg priselasticitet, det vill säga, kaffeförsäljningen påverkas 

väldigt lite av prisförändringar. I kaffegruppen ingår, bönkaffe (rostat kaffe), och förädlat 

kaffe som, cappuccino och cafe au lait (Ibid). Det finns tre huvudarter av odlat kaffe, coffea 

liberica, coffea arabica och coffea robusta, av dessa tre kaffearter är coffea arabica den 

viktigaste. Av världens kaffe är tre fjärdedelar Arabica. Detta kaffe odlas av de viktigaste 

odlingsländerna; Brasilien, Colombia, av länderna i Centralamerika och av länderna i 

Östafrika. Från Östafrika är det framförallt Kenyakaffet som är mest känt. Här producerar 

man uteslutande Arabicakaffe, som betingar ett högt pris på världsmarknaden (Elgklou, 

1993).  
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Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zimbabwe, Malawi och Etiopien är några andra 

kaffeproducerande länder i Afrika. De tre största exportörerna av råkaffe till Sverige har (i 

volym) varit Brasilien, Colombia och Kenya (Nycander, 1997). Den största importen av 

råkaffe kommer från Kenya där Sverige har en andel på 6-9 procent av Kenyas totala 

råkaffeexport (SCB, 1994). För Tanzania har Sveriges andel (av Tanzanias export) sjunkit och 

ligger på 0,5 procent (Ibid). Anledningen till dessa skiftningar i andelar beror till stor del på 

skördens storlek i respektive land. Har ett land en dålig skörd kompenseras detta av ett större 

köp i ett annat land, där det produceras kaffe med likvärdig kvalitet (Eller, 1993).  

 

Smakpreffenser för bönkaffe har delvis ändrats, framförallt för de unga grupperna, till, till 

exempelvis, espresso, cappuccino och cafe au lait, som importeras färdigt, eftersom detta 

kaffe säljs främst till storhushåll som till exempel kaféer. Dessa kaffesorter konsumeras 

främst på kaféer, på grund av att det krävs specialmaskiner för vilka relativpriset är avsevärt 

högre än för traditionella kaffebryggare. Även ändrade konsumtionsmönster bland den yngre 

generationen har lett till en ökning av konsumtionen av substitut som till exempel, 

mineralvatten, läsk och juice (Ibid). 

 

3.2 Handelsvariabler 

De varor Sverige väljer att importera beror till stor grad på konsumentefterfrågan (Nycander, 

1999). Efterfrågan beror i sin tur i varierande grad på varornas pris. Priser i svenska kronor på 

importvaror bestäms av bland annat växelkursen. Den största handeln sker främst i dollar, 

men för Sveriges del så är även euron (tidigare D-marken) en viktig handelsvaluta, eftersom 

Tyskland är en av våra största handelspartner. Således om dollarn eller euron stiger i 

förhållande till kronan, leder detta till att importen blir dyrare för oss än om kronan vore högre 

än den utländska valutan (Luoma et al, 1997). Det beror på att, vid en hög växelkurs, får vi 

betala mer kronor för den utländska valutan, än vid en låg växelkurs (Burda et. al, 1997). 

Diagram 3.1 och 3.2 illustrerar hur den svenska kronan har förändrats gentemot dollarn och 

D-marken, mellan 1990-1999. 
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  Diagram 3.1 växelkurs SEKDOLLAR, 1990-1999 
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Källa: Riksbanken. 

 

Kronan var ganska stabil mellan 1990-1992 och den steg kraftigt från 1992 till 1993. 

Emellertid vände kronan från 1993-1996, då den försvagades kraftigt gentemot dollarn. Efter 

1996 vände trenden och kronan stärktes igen 1996-1999. 

 

  Diagram 3.2 växelkurs SEKD-marken, 1990-1999 
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Källa: Riksbanken. 

Kronan var stabil mot D-marken mellan 1990-1992, men från 1992-1995 förstärktes kronan 

mot  D-marken, emellertid mellan 1995-1997 försvagades kronan gentemot D-marken. 

Kronan stärktes svagt gentemot D-marken i slutet på 90-talet, 1998-1999. 
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Kapitel 4 

SVERIGES HANDEL MED TYSKLAND OCH TANZANIA 

 

 

 

I detta kapitel ska den insamlade importstatistiken för perioden, 1990-1999 och tullstatistiken 

från samma period redovisas. Statistiken visar handelsutvecklingen mellan Sverige och 

Tyskland inom bilindustrin, och handelsutvecklingen mellan Sverige och Tanzania inom 

kaffeindustrin. 

 

4.1 Importvärdet av bönkaffe och tullsatserna för Tanzania 

Nedan redovisas statistiken på den totala kaffeimporten från Tanzania och tullsatserna 

för 1990-1999. 

 

4.1.1 Resultat innan EU-inträdet 

Följande tabell illustrerar Sveriges import från Tanzania innan EU, för perioden 1990-

1994, dessutom redovisas Sveriges tullsatser på kaffe för denna period. 

 

 Tabell 4.1 Importvärdet ( Värde milj SEK löpande priser) av Sveriges kaffeimport från 

Tanzania för (1990-1994) 

 

År 1990 1991 1992 1993 1994 

Import 4,4 3,9 9,6 16,7 12,4 

Förändring 

från året 

innan 

_ -11% +146% +74% -26% 

Källa: SCB 

 

Kaffeimporten från Tanzania låg 1990 på 4.4 miljoner kronor. Den sjönk 1991 med 11 

procent, men från 1991 till 1993 ökade importen med 146 procent respektive 74 

procent. Därmed skedde den största ökningen för perioden innan EU-inträdet mellan 

1991 och 1992. Efter 1993 sjönk importen med 26 procent. Det största importvärdet för 

denna period var 1993, då importnivån låg på 16,7 miljoner kronor och det lägsta 
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importvärdet var 1991, då importvärdet låg på 3,9 miljoner kronor. Den svenska 

tullsatsen på kaffe mellan 1990-1994 var noll (Florell, 2002). 

 

4.1.2 Resultat efter EU-inträdet 

Följande tabell illustrerar Sveriges import från Tanzania efter EU, för perioden 1995-

1999.  

 

Tabell 4.2 Importvärdet (Värde milj SEK löpande priser) av Sveriges kaffeimport från 

Tanzania för (1995-1999) 

 

År 1995 1996 1997 1998 1999 

Import 5,8 16,5 11,5 6,1 0,8 

Förändring 

från året 

innan 

-53% +184% -30% -47% -87% 

Källa: SCB 

 

Efter EU-inträdet (1995), låg importvärdet på 5,8 miljoner kronor, det vill säga 

importen minskade med 53 procent (1995).  Ett år efter EU-inträdet hade vi den största 

importökningen, den var 184 procent och importvärdet låg på 16,5 miljoner kronor, 

vilket var det högsta för denna period. Därefter sjönk importvärdet för resten av denna 

period, till 11,5 miljoner kronor (1997), 6,1 miljoner kronor respektive 0,8 miljoner 

kronor (1999), som var en kraftig minskning i importen och  även det lägsta 

importvärdet för denna period. Perioden efter EU-inträdet, kännetecknas av en kraftig 

minskning av kaffeimporten från Tanzania, den sjönk med mer än hälften direkt efter 

EU-inträdet, det vill säga 53 procent respektive 5,8 miljoner kronor.  
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4.1.3 Tullsats efter EU-inträdet 

Följande tabell illustrerar Sveriges tullsatser på kaffe efter EU-inträdet för perioden 

1995-1999. 

 

Tabell 4.3 Tullsats (i % på tullvärdet i milj. SEK) för kaffe. 

 

År 1995 1996 1997 1998 1999 

Tullsats 12% 12% 11,3% 10% 8,8% 

Förändring 

från året 

innan 

0% 0% -6% -12% -12% 

Källa: Larsson, 2002 

 

De svenska tullsatserna  på kaffeimporten ökade efter EU-inträdet. Från att inte ha haft 

några tullar på importen, innebar EU-inträdet att tullar lades på kaffeimporten från ett 

icke medlemsland. Efter 1996 minskade tullarna med 6 procent, 12 procent respektive 

12 procent för åren 1997, 1998 och 1999. 

 

4.2 Importvärdet av personbilar och tullsatserna för Tyskland. 

Nedan redovisas hur handelsutvecklingen mellan Tyskland och Sverige, varit innan 

tullunionen. Redovisningen sker i form av importstatistik, för perioden 1990-1994 för 

Sveriges personbilsimport från Tyskland innan EU-inträdet. Dessutom anges 

tullstatistiken, där det framgår vilken/vilka tullsats/tullsatser Sverige hade på 

personbilsimporten från Tyskland, för perioden innan Sveriges EU-medlemskap, 1990-

1994.  
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4.2.1 Resultat innan EU-inträdet 

Tabell 4.4 illustrerar Sveriges import från Tyskland innan EU-inträdet, för perioden 

1990-1994, dessutom redovisas Sveriges tullsatser på personbilar för denna period. 

 

Tabell 4.4 Importvärdet (Värde milj SEK löpande priser) av Sveriges personbilsimport 

från Tyskland. för (1990-1994). 

 

År 1990 1991 1992 1993 1994 

Import 5 414 4 188 3 825 3 075 5 218 

Förändring 

från året 

innan 

_ -23% -9% -20% +70% 

Källa: SCB 

 

Sveriges personbilsimport, har inte fluktuerat något nämnvärt. Den största förändringen 

skedde mellan 1993-1994, då importen ökade med 70 procent och importvärdet låg på 

5 218 miljoner kronor. Det största importvärdet för denna period var 1990, då importen 

låg på 5 414 miljoner kronor, och det lägsta importvärdet för denna period var 1993, då 

importvärdet låg på 3 074 miljoner kronor. Den svenska tullsatsen på personbilar var 

6,2 procent för perioden (1990-1994) (Florell, 2002). 

 

4.2.2 Resultat efter EU-inträdet 

Tabell 4.5 illustrerar Sveriges personbilsimport från Tyskland efter EU-inträdet för 

perioden 1995-1999. 

 

Tabell 4.5 Importvärdet (Värde miljarder SEK löpande priser) av Sveriges 

personbilsimport för (1995-1999). 

 

År 1995 1996 1997 1998 1999 

Import 6 377 7 061 8 394 10797 10088 

Förändring 

från året 

innan 

+22% +11% +19% +29% -7% 

Källa: SCB 
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Efter EU-inträdet ökade personbilsimporten från Tyskland markant. Importnivåerna låg 

på 6 377 miljoner kronor, 7 061 miljoner kronor, 8 394 miljoner kronor, 10 797 

miljoner kronor respektive 10 088 miljoner kronor vilket var betydligt högre än 

importnivåerna mellan 1990-1994. 
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KAPITEL 5 

ANALYS 

 

 

 

 

5.1 Analys av Sveriges kaffehandel med Tanzania 

Handeln mellan Sverige och Tanzania, stämmer överens med traditionell handelsteori, i 

den mån att Tanzania som är ett u-land och har gott om råvaran (i detta fall, kaffebönor) 

exporterar till Sverige som inte har tillgång till denna resurs. För denna handel innebär 

Sveriges EU-inträde (enligt statistiken) att importen från Tanzania har minskat, den 

minskade med 53 procent (1995), efter att Sverige gått med i EU.  

 

Till hur stor del denna minskning kan attribueras till EU-inträdet är diskutabelt 

eftersom andra faktorer till denna importminskning kan vara inblandade. En bidragande 

faktor kan vara den tull på kaffe som inträdde efter EU-inträdet. Innan hade Sverige 

inga tullar på kaffeimport, men det hade EU. För perioden 1995-1999, sänktes tullarna 

på kaffe, detta borde ha lett till en ökning i importen, men istället minskade importen 

för samma period. Den låga importen kan ha berott på att konkurrensen från andra 

leverantörsländer kan ha ökat (till exempel att de hade lägre priser) eller att dåligt väder 

i Tanzania resulterade i en dålig kaffeskörd.  

 

Innan EU-inträdet, när Sveriges tullsats var noll, var kaffeimporten från Tanzania 

generellt lägre än efter EU-inträdet (förutom för 1993 då importen från Tanzania var 

högre än för något annat år). Detta kan ha berott på en minskad efterfrågan på kaffe i 

Sverige för just detta år. Dessutom föll kronan kraftigt i början på 90-talet, och 

försvagades då mot dollarn och D-marken, som här var de primära betalningsmedlen i 

handeln mellan Sverige och Tanzania och Sverige och Tyskland, och detta kan förklara 

de låga importsiffrorna för kaffe 1990-1992, trots att tullsatsen på kaffe var noll. 

Eftersom med en starkt försvagad krona blir importen dyrare än exporten, enligt 

ekonomisk teori. När de kaffeproducerande länderna bildade en egen sammanslutning 

(kaffe-OPEC) för att ensidigt försöka få mer betalt för sin skörd, innebar detta att 

kaffespekulanterna drog sig ur börsen. Under en dag såldes allt av och priserna föll med 
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mellan sex och sju procent (Eller, 1993). Rykten om bildandet av denna 

sammanslutning kan ha lett till den  procentuella ökningen 1992 på 146 procent och 

ökningen 1993 på 74 procent kan vara en effekt av börsreaktionen 1993 på bildandet av 

”kaffe-OPEC”. Enligt tullstatistiken minskade tullnivåerna för kaffeimporten med, 6 

procent (1996-1997), 12 procent (1997-1998), 12 procent (1998-1999). Denna 

tullsänkning kan bero på jordbruksavtalet som trädde i kraft 1995, där länderna bland 

annat åtog sig att minska importhinder (de Vylder et al, 2002). För samma år, ökade 

importen mellan 1995 och 1996 med 184 procent, förvisso fick kronan 1996 en partiell 

återhämtning  mot såväl dollarn som D-marken, vilket även kan ha bidragit till denna 

importökning.  

 

Importen minskade med 30 procent (1996-1997), 47 procent (1997-1998) och med 87 

procent (1998-1999). Importminskningen mellan 1996-1999 kan ha berott på att 

tullarna ökade från noll (1990-1994) till tullnivåerna mellan (1996-1999). Dessutom 

inträdde nya redovsningsformer (1995) in för importstatistiken. Vilket innebär att 

förklaringen till dessa importminskningar finns förmodligen således även hos andra 

förklaringar  än enbart tullförändringar. 

 

5.2 Analys av Sveriges bilhandel med Tyskland 

Tyskland och Sverige är bägge industriländer och Tyskland är en av Sveriges största 

handelspartner (Lyvall och Jönsson, 1998). Importstatistiken visar att innan EU-inträdet 

när Sverige hade en tullsats på 6 procent på personbilar, var importen från Tyskland 

låg, den låg på 4 188 miljoner kronor (1991), 3 825 miljoner kronor (1992) respektive  

3 075 miljoner (1993). Jämfört med perioden efter EU-inträdet ökade importen under 

nästan hela denna period (1995-1998) med 6 377 miljoner kronor, 7 061 miljoner 

kronor, 8 394 miljoner kronor och 10 797 miljoner kronor för respektive år från 1995 

till och med 1998. De låga importnivåerna i början på 90-talet, kan ha sin förklaring i 

den lågkonjunktur som då rådde i Sverige (Nutek, 1998) och importökningarna som 

började 1995 med 22 procent berodde förmodligen på bland annat att importhindren 

försvann.  

 

Förvisso kan man inte heller här attribuera importförändringarna till enbart 

avskaffandet av tullarna på grund av andra faktorer som kan ha legat till grund för 

detta. Dessa faktorer är till exempel, ändrad efterfrågan på personbilar i Sverige efter 



 23

EU-inträdet på grund av den starka kronan 1996 då personbilsimporten ökade med 11 

procent. Den starka kronan i slutet på 1990-talet, (eller lägre priser) kan även ha 

bidragit till en ökad efterfrågan i Sverige på personbilar, som i sin tur skulle ha bidragit 

till en ökning i importen. Den ökade importen (1995-1999) kan även här till stor del 

vara en redovisningseffekt på importstatistikens ändrade redovisningsform, som 

innebar att importen redovisades med Tyskland som avsändningsland och avsåg således 

varor med ursprung inte bara i Tyskland utan också i andra EU-länder och från tredje 

land (Korpella, 2002). Denna redovisningsform kan antas ha påverkat importstatistiken 

för Tyskland positivt (Nutek, 1998). 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att analysera huruvida Sveriges EU-medlemskap har haft någon 

effekt på Sveriges handel med omvärlden. Sekundärdata i form av importstatistik och 

tullstatistik har använts för att analysera huruvida Sveriges handel med omvärlden har 

påverkats av EU-medlemskapet. Enligt den ekonomisk teori som har legat till grund  för 

denna studie, leder en tullunion till att handeln mellan unionens länder ökar, och att handeln 

mellan unionens länder och länder utanför unionen förväntas minska. För de varugrupper som 

har tagits upp i denna studie det vill säga, personbilar och kaffe antyder resultaten att import 

från EU-länder (det vill säga, Tyskland) har ökat, mer än importen från Tanzania som är ett 

icke EU-land, denna slutsats stödjer den ekonomiska teori som använts i denna studie.  

 

Men denna effekt beror sannolikt även på andra faktorer än EU-inträdet, till exempel, 

växelkursjusteringar, ändrad efterfrågan och förändrade redovisningsformer för 

importstatistiken som infördes i och med Sveriges inträde i EU. Emellertid visar statistiken att 

Sveriges import från Tyskland har ökat markant efter Sveriges EU-inträde. Medan importen 

från Tanzania minskade mellan 1996-1999. Till hur stor del dessa handelseffekter kan 

förklaras av en ökad ekonomisk integration, i form av EU är ovisst. Alternativa 

tillvägagångssätt hade varit att med ekonometriska modeller, skatta tullens eller växelkursens 

signifikans på Sveriges handel med respektive land. Med den alternativa metoden skulle 

denna studie förhoppningsvis ge ett resultat med signifikanta variabler för huruvida Sveriges 

EU-medlemskap har haft någon effekt på Sveriges handel med omvärlden. 
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