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Sammanfattning och bakgrund

Frågan

Vilka är de samhällsaktörer som Sveriges lantbrukare tycker har minst förståelse för lantbruket och lantbrukets villkor?

Resultatet i korthet

• Regeringen är med bred marginal den grupp som lantbrukarna anser har minst förståelse för lantbrukets villkor. Detta 
anser drygt varannan lantbrukare (53%).

• Mer än var fjärde lantbrukare (28%) tycker riksdag respektive allmänheten/konsumenterna. Större djurhållare är de som 
i störst utsträckning hänvisar till regeringen.

• Vad gäller synen på kommunala politikers förståelse sticker Mellersta Sveriges skogsbygder ut.
Där – i skogsbygderna i Värmland, Bergslagen och Gästrikland – tycker nästan en fjärdedel (23%) av lantbrukarna att 
kommunpolitiker har minst förståelse för lantbrukets villkor. Det är mer än dubbelt så stor andel jämfört med snittsiffran 
för lantbrukarna på nationell nivå (12%).

Om undersökningen

• Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker. Svar från 
520 företagare ingår i redovisningen.

• Undersökningen har genomförts under våren 2022 av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.
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Större djurägare markerar 
Regeringen (65%) i större 
utsträckning än genomsnittet.

De lantbrukare med över 50 hektar 
åker (37%) och som är 40 år eller 
yngre (51%) är de två grupper som i 
högst utsträckning anser att 
Riksdagen har minst förståelse för 
deras verksamhet.

Under ”Annat” skriver många ”Vet ej”. 
EU, Miljöpartiet och ”alla” nämns 
också av flera.

Lantbrukarna har i genomsnitt 
markerat 1,8 svar.

Vilken av nedanstående tycker du har minst förståelse för lantbruket och lantbrukets villkor? (max två kryss)
Bas: Samtliga 520 st.

Vilka förstår minst?
Hälften av lantbrukarna menar att regeringen är den grupp som har minst förståelse för 
lantbrukets villkor. Var fjärde markerar riksdag respektive allmänheten/konsumenterna.
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Mellersta Sveriges skogsbygder är
skogsbygderna i Värmland, 
Bergslagen och Gästrikland.

Nästan en fjärdedel av lantbrukarna 
(23%) svarar där att de har lägst 
förtroende för kommunala politiker.

Den andelen är nästan dubbelt så 
stor som rikssnittet för lantbrukarnas 
syn (12%).

Vilken av nedanstående tycker du har minst förståelse för lantbruket och lantbrukets villkor?
Bas: Samtliga 520 st

Mellersta Sveriges skogsbygder sticker ut
Lantbrukare i Mellersta Sveriges skogsbygder anser i högre utsträckning än 
lantbrukare i övriga landet att kommunala politiker är den grupp som har minst 
förståelse för lantbrukets villkor.
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Teknisk Information: Allmänt

• Sveriges Lantbruk är en postal enkät som gått ut till 1 000 bönder 
varje vår och höst sedan 1973.  

• Undersökningen går till personer som driver lantbruksfastigheter 
med mer än 10 hektar åker.  

• För mer information se den tekniska beskrivningen. 
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Teknisk information: Svarsfrekvens 
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Undersökningen har genomförts i form av en postal enkät, med telefonpåminnelser, 
under våren (mars–april) 2022. Urvalet är slumpmässigt draget från SCB:s 
jordbruksregister över företag med mer än 10 hektar åker.

Svarsfrekvensen är god och svaren kan betraktas som representativa för alla svenska 
lantbruksföretag med över 10 hektar åker.

Bortfallredovisning: Våren 2022

Bruttourval 1 000

Tillhör inte målgruppen (nedlagt, sålt, utarrenderat, avliden etc.) 146

Nettourval 854 

Ej svar 334

Godkända svar 520

Svarsfrekvens 61%


