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Sammanfattning och bakgrund

Resultatet i korthet

• Klar dominans: Oron för ökade priser på insatsvaror är den i särklass största källan till oro bland Sveriges 
lantbrukare. Tre av fyra lantbrukare svarar att det är vad de är mest oroliga för.

• På andra plats kommer oron för att staten minskar ägande- och nyttjanderätten. Fyra av tio lantbrukare svarar 
det är vad de är mest oroliga för.

• De yngsta lantbrukarna är mest oroade för insatsvarorna medan de med över 50 hektar skog är mest oroade 
för intrång i äganderätten. 

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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Lantbrukarna har i genomsnitt markerat 1,7 
svar.

Mer oroade för priset på insatsvaror än 
genomsnittet är lantbrukare som är 40 år 
eller yngre (92%). 

Mest oroade för minskningar i äganderätten 
är de med över 50 ha skog (48%).

Större oro för gårdens ekonomi finns bland 
de med störst produktion: Över 50 ha åker 
(27%) och större djurhållare (32%) samt 
även de lantbrukare som är 40 år eller 
yngre(38%).

Oro för den egna hälsan är större i 
Götalands södra slättbygder (26%), som 
ungefär omfattar kustlandet i Halland samt 
södra och västra Skåne.

Under ”Annat” nämner många ”Ingen oro”.

Fråga: Vilket av nedanstående är mest oroande för dig och ditt företag? (max två kryss)
Bas: Samtliga 520 st.

Våren 2022 är tre av fyra lantbrukare mest oroade för de ökande priserna på insatsvaror. 
Fyra av tio är oroade för att staten minskar deras ägande- och nyttjanderätt.
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Ej svar

Annat

…för min egen hälsa, att inte kunna driva

… ökande priser på insatsvaror

… för gårdens ekonomi

… att staten minskar min ägande- och 
nyttjanderätt

… att klimatet gör marken mindre värd

… att nästa generation inte tar över

Det som oroar mest



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 ha 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 
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%



Teknisk Information: Bilagor

8-391 Teknisk bilaga  

• Bortfallsredovisning  

• Tider för fältarbetet  

• Bakgrund  

• Metodik  

• Population, urval  

• Vägning  

• Tillförlitlighet  

• Statistisk signifikans  

• Produktionsområden  

• Djurhållare  

• Publiceringsregler  
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8-391 Korstabeller samtliga frågor 
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Teknisk Information: Att läsa tabellen
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Sveriges Lantbruk Exempel 

  ÅKERAREAL (ha) PRODUKTIONSOMRÅDEN 

 TOTAL 11-20 21-50 51- GSS/GMB GNS/SS GSK SSK NN/NÖ 
Bas: Samtliga (ovägd) 475 84 196 193 107 160 117 39 50 

Bas: Vägd 475 145 169 161 102 164 114 40 55 

40. Hur många djur av nedanstående slag finns normalt på brukningsenheten? 

Mjölkkor          
 1 – 24 st 5  3  10+ 1- 5 1 7 2 11+ 
 25 – 49 st 7  1- 7 12+ 9 3- 9 10 11 
 50 – 74 st 4   - 1 10+ 3 4 4 4 5 
 75 – 100 st 2    6+ 1 2 2  5 
101 +   st 1    2+ 3+ 1    
Medelantal 44.3 21.0 24.5 58.9 48.2 57.2 37.2 36.6 39.1 

Har minst 1 19 4- 18 32+ 21 11- 22 16 32+ 
Inga 81 96+ 82 68- 79 89+ 78 84 68- 
 

Bas: Samtliga (ovägd)
På denna rad står det verkliga antalet intervjuer.

Exempel
I gruppen brukare med en åkerareal på minst 51 ha har 
193 intervjuer genomförts. Detta vägs ner till 161 intervjuer 
eftersom andelen stora gårdar inte är så stor i riket.

- tecknet innebär att värdet är lägre än
motsvarande värde i totalkolumnen.
Skillnaden är statistiskt säker.

Bas: Vägd
På denna rad står det vägda antalet intervjuer. Det är denna siffra
Som är bas för %-talen och som speglar hela populationen.

Av samtliga har 81 % inga mjölkkor. + tecknet innebär att värdet är högre än
motsvarande värde i totalkolumnen. 
Skillnaden är statistiskt säker.


