
Det skulle Sveriges lantbrukare göra
om de hade bättre lönsamhet

Resultat av enkätundersökning bland lantbrukare
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Sammanfattning och slutsatser 
• Underhåll av maskiner och byggnader. 

Investera i verksamheten i allmänhet. 
Det är vad lantbrukarna svarar att de i 
första hand skulle använda överskottet 
till om de hade pengar över från 
förbättrad lönsamhet.

• Intresset för allmänna investeringar i 
verksamheten samt för underhåll har 
inte förändrats sedan 2017 men har 
ökat jämfört med 2012–2016.

• Intresset för att anställa har ökat sedan 
2019 och är det högsta sedan 2012, då 
mätningarna inleddes.

Om undersökningen
Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ 
för alla svenska lantbruksföretagare med över 
10 hektar åker hösten 2020. Svar från 550 
företagare ingår i redovisningen.

Undersökningen har genomförts av Landja 
Marknadsanalys/NUI på uppdrag av 
Landshypotek Bank.
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Underhåll och att investera i verksamheten allmänt 
är det lantbrukarna i första hand skulle använda 
överskottet från en förbättrad lönsamhet till. 

Fråga: Om lönsamheten i företaget förbättrades, vad skulle 
då vara viktigast för dig att använda ett överskott till?
Bas: Samtliga 550 st

Svaret Att investera i verksamheten i allmänhet är vanligare än 
genomsnittligt bland lantbrukare -40 år (56%) och 41–55 år (48%) 
men mindre vanligt bland de över 55 år (27%).

Underhåll är mindre populärt bland de med över 50 ha åker (36%) 
och större djurhållare (>25 ko-enheter) (25%).

De yngsta lantbrukarna (-40 år) (18%) och större djurhållare (14%) 
är mer inriktade på att utveckla verksamheten genom att anställa 
än övriga. 

Att amortera är vanligare i ålder 41–55 år (26%). 

Sparande/placeringar är vanligare bland boende i Götalands 
slättbygder (21%).

Under Annat nämns framförallt fritid/arbeta mindre samt 
energiinvesteringar.
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Intresset för allmänna investeringar i 
verksamheten samt för underhåll har inte 
förändrats sedan 2017 men är högre än det var 
2012–2016. Intresset för att anställa har ökat 
sedan 2019 och är det högsta sedan 2012.

Fråga: Om lönsamheten i företaget förbättrades, vad skulle 
då vara viktigast för dig att använda ett överskott till?
Bas: Samtliga 550 st

Svaret Att investera i verksamheten i allmänhet är vanligare än 
genomsnittligt bland lantbrukare -40 år (56%) och 41–55 år (48%) 
men mindre vanligt bland de över 55 år (27%).

Underhåll är mindre populärt bland de med över 50 ha åker (36%) 
och större djurhållare (>25 ko-enheter) (25%).

De yngsta lantbrukarna (-40 år) (18%) och större djurhållare (14%) 
är mer inriktade på att utveckla verksamheten genom att anställa 
än övriga. 

Att amortera är vanligare i ålder 41–55 år (26%). 

Sparande/placeringar är vanligare bland boende i Götalands 
slättbygder (21%).

Under Annat nämns framförallt fritid/arbeta mindre samt 
energiinvesteringar.
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Intresset för att amortera har minskat. Övriga 
områden har inte förändrats nämnvärt under 
hela mätperioden.

Fråga: Om lönsamheten i företaget förbättrades, vad skulle 
då vara viktigast för dig att använda ett överskott till?
Bas: Samtliga 550 st

De flesta skillnader mellan åren ligger 
inom de statistiska felmarginalerna.
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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 ha åker.  

• För mer information se den tekniska beskrivningen. 
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Teknisk Information: Svarsfrekvens 

Bortfallsredovisning – hösten 2020  

Bruttourval (antal utsända) 1 000 

Utgått ur populationen: 

- Lantbruket nedlagt, sålt, utarrenderat 106 

- Lantbrukaren avliden, svårt sjuk osv 26 

Nettourval (antal som tillhör populationen) 868 

- Bortfall (vägrare, ej inkommit formulär mm) 342 

Godkända formulär 550 

Svarsfrekvens (godkända formulär/nettourval) 63% 

Tider för fältarbetet 
Utsändning av formulär 1 oktober 

Avbrutit fältarbetet 6 november 
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Ytterligare teknisk information: Bilaga

8-391 Teknisk bilaga  

• Bortfallsredovisning  

• Tider för fältarbetet  

• Bakgrund  

• Metodik  

• Population, urval  

• Vägning  

• Tillförlitlighet  

• Statistisk signifikans  

• Produktionsområden  

• Djurhållare  

• Publiceringsregler

Ges vid förfrågan


