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Positiva förändringar på lönsamheten
För första gången på 10 år visar Lantbruksbarometern 
ett positivt lönsamhetsindex. Däremot skiljer sig indexet 
kraftigt mellan produktionsgrenarna, störst är skillnaden 
mellan grisköttsproducenter och växtodlingsproducenter.

LÖNSAMHETSINDEXET ÅTER POSITIVT
Av 500 tillfrågade lantbrukare upplever 55 procent att 
lönsamheten är ganska god eller mycket god, det är en ökning 
med 13 procentenheter jämfört med vårens undersökning. 
Samtidigt upplever 45 procent att lönsamheten är ganska dålig 
eller mycket dålig vilket är en förbättring med 12 procentenheter 
jämfört med i våras. Se TABELL 1.

Varje år redovisar Lantbruksbarometern ett lönsamhets- 
index (nettotal). 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 från 
minus 100 till plus 100.

Lönsamhetsindex för hösten 2017 är plus 10, det är första 
gången sedan 2007 som det är positivt. Sedan i våras är det  
en förbättring med 25 procentenheter då indexet var minus 15. 
Se DIAGRAM 1.

LJUSARE FRAMTIDSFÖRVÄNTNINGAR
Lantbrukarna har även tillfrågats om sin tro på lönsamheten 
om ett år. De har kunnat välja mellan svarsalternativen: 
mycket god, ganska god, ganska dålig, mycket dålig eller 
tveksam/vet ej. Bland lantbrukarna totalt tror 53 procent 
att lönsamheten om ett år kommer att vara mycket god eller 
ganska god. 42 procent tror att den kommer vara ganska 

dålig eller mycket dålig. Framtidstron är högre jämfört med 
för ett år sedan och ser ut att hålla sig stabilt utifrån dagens 
lönsamhetsindex. Se prognos höst 18 i DIAGRAM 1. 

LANTBRUKARNA TROR ATT DEN POSITIVA  
TRENDEN KOMMER ATT HÅLLA I SIG
Uppfattningen om lönsamheten skiljer sig väsentligt  
mellan olika produktionsgrenar. Med ett lönsamhetsindex  
på 70 upplever grisköttsproducenterna bäst lönsamhet,  
medan växtodlingsproducenternas lönsamhetsindex är  
minus 40. Förutom grisköttsproducenterna har även nötkötts- 
och mjölkproducenterna ett positivt lönsamhetsindex 
på 52 respektive 26. På ett år har mjölkproducenternas 
lönsamhetsindex förbättrats med 112 procentenheter, från 
minus 86 till plus 26. Samtliga verksamhetsgrenar utom 
griskött, tror på en liknande eller förbättrad lönsamhet 
för hösten 2018. Grisköttsproducenterna har den största 
förväntade minskningen med 20 procentenheter men nivån  
är fortfarande positiv, plus 50. Se DIAGRAM 2.

LANTBRUKARNA KÄNNER ATT KONSUMENTERNA  
HAR FÖRTROENDE FÖR DEM SOM PRODUCENTER
I höstens Lantbruksbarometer ställdes en fråga som inte har 
varit med sedan 2011. Lantbrukarna fick svara på hur väl de 
instämde i påståendet att de känner att konsumenterna har 
förtroende för lantbrukare som producenter. 77 procent 
instämmer i påståendet. Det är en ökning med 3 procent- 
enheter sedan 2011. Störst förtroende, 89 procent, känner 
grisproducenterna att de har. Det är en ökning med 13 procent- 
enheter sedan 2011. Mjölkproducenterna upplever däremot att 
förtroendet för dem har minskat med fyra procentenheter 
sedan 2011, från 81 procent till 77.

SÅ GÖRS LANTBRUKSBAROMETERN
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 30:e helårsupplagan. 

Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna 
gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under 
hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. 
På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna 
intervjuar Sifo 1000 lantbrukare under januari och under 
september intervjuar de 500 lantbrukare. Intervjuerna inför 
den här rapporten har gjorts mellan den 12–26 september 2017.

ANDEL SOM SVARAT " MYCKET GOD" ELLER "GANSKA GOD"
ANDEL SOM SVARAT "GANSKA DÅLIG" ELLER "MYCKET DÅLIG"

Böndernas upplevda nettolönsamhet 
hösten 2014- hösten 2017 samt prognos för hösten 2018
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Böndernas upplevda lönsamhet fördelat på 
produktionsgrenar, lönsamhetsindex, 
hösten 2014- hösten 2017, samt prognos hösten 2018
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 TABELL 1

Upplevd lönsamhet idag, procentandel, svarsalternativ

Svarsalternativ V 2016 H 2016 V 2017 H 2017

Mycket god 2% 2% 1% 3%

Ganska god 26% 35% 41% 52%

Ganska dålig 48% 38% 43% 35%

Mycket dålig 23% 24% 14% 10%

Tveksam/Vet ej 1% 1% 1% 0%
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