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Lantbruksbarometern är ett samarbete mellan:

500 svenska bönder
om konjunkturen

Trots sommarens torka ser Sveriges lantbrukare
ljusare på framtiden
Det torra vädret under större delen av sommaren bidrog
starkt till att lantbrukarna upplever sin lönsamhet just nu
som sämre än i våras. Dock ger de en mer positiv bild av
hur de ser på lönsamheten om ett år.
TORKAN PÅVERKAR UPPFATTNINGEN AV LÖNSAMHETEN

Av 500 tillfrågade lantbrukare upplever 34 procent att lönsamheten är ganska god eller mycket god, det är en minskning med
17 procentenheter jämfört med vårens undersökning. Samtidigt
upplever 65 procent att lönsamheten är ganska dålig eller mycket
dålig vilket är en försämring med 18 procentenheter jämfört med
i våras. Se TABELL 1.
TABELL 1

V 2017

H 2017

V 2018
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Ganska god

41%
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Ganska dålig

43%
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Mycket dålig

14%

10%
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Tveksam/Vet ej

Lönsamhetsindex för hösten 20181 är minus 30, vilket är betydligt
sämre än den prognos på plus 11 som lantbrukarna gav i förra
höstens mätning. Sedan vårens mätning, då indexet var plus 5, är
det en försämring med 35 procentenheter. Se DIAGRAM 1.
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största förväntade ökningen med 55 procentenheter men nivån
är fortfarande negativ, minus 6. Se prognos för hösten 2019 som
streckad linje i DIAGRAM 1 och DIAGRAM 2.
LANTBRUKARNA KÄNNER ATT KONSUMENTERNA HAR ETT
FORTSATT FÖRTROENDE FÖR DEM SOM PRODUCENTER

Lantbrukarna fick svara på hur väl de instämde i påståendet
att de känner att konsumenterna har förtroende för dem som
producenter. 69 procent instämmer i påståendet, en minskning
med åtta procentenheter sedan hösten 2017. Bland nötköttsproducenterna instämmer 75 procent i påståendet, tätt följt av
mjölkproducenterna på 74 procent och grisköttsproducenterna på
73 procent. Totalt är det endast 6 procent som inte instämmer i
påståendet.

Ulf Möller,
Ansvarig Skog & Lantbruk,
Swedbank och Sparbankerna
Tel. 08-585 90 334
Jimmy Larsson,
Segmentschef Skog & Lantbruk,
LRF Konsult
Tel. 08-700 20 13

20
0
-20
-40

SÅ GÖRS LANTBRUKSBAROMETERN

-60
-80

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

KONTAKTVÄGAR OCH MER INFORMATION

DIAGRAM 1
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Uppfattningen om lönsamheten skiljer sig mellan produktionsgrenarna. Trots ett negativt lönsamhetsindex på minus 7 upplever
nötköttsproducenterna bäst lönsamhet. Mjölkproducenterna och
växtodlingsproducenterna har ett lönsamhetsindex på minus
25 respektive minus 61. Griskötts-producenternas lönsamhetsindex har på ett år försämrats med 106 procentenheter, från plus
70 till minus 36. Se DIAGRAM 2.
LANTBRUKARNA TROR PÅ BÄTTRE LÖNSAMHET FRAMÅT

Lantbrukarna har även tillfrågats om sin tro på lönsamheten om
ett år. Totalt tror 45 procent att lönsamheten då kommer att vara
mycket god eller ganska god, 48 procent tror att den kommer
vara ganska dålig eller mycket dålig. Det ger ett lönsamhetsindex
på minus 3. Samtliga verksamhetsgrenar tror dock på förbättrad
lönsamhet för hösten 2019. Växtodlingsproducenterna har den

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar
lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom
lantbruket. Den har kommit ut sedan 1987 och årets
Lantbruksbarometer är den 31:a helårsupplagan.
Två frågor gällande lantbrukarnas syn på lönsamheten ställs
sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Höst. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank
och Sparbankerna intervjuar Sifo årligen 1000 lantbrukare
under januari och 500 under september. Intervjuerna för
den här rapporten gjordes 10–18 september 2018.
Arbetsgruppen för Lantbruksbarometern 2018 har bestått
av Jimmy Larsson och Therese Rödin Georgson från LRF
Konsult samt Ulf Möller och Anders Ulfsborn, Swedbank
och Sparbankerna.

1 Detta index är beräknat som skillnaden mellan andelen som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och andelen som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket
dålig”. Ett positivt nettotal innebär att fler än hälften av de tillfrågade bedömer lönsamheten som god. Nettotalet kan variera mellan minus 100 och plus 100.
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