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Sammanfattning och bakgrund

Resultatet i korthet

• Priset på insatsvaror är vad som påverkat lantbruksföretagarna mest under 2021. Detta 
anser fyra av tio. Därefter följer viltskador samt förändringar i priser på lantbrukarens 
produkter.

• Över hälften (53 %) av lantbrukare med över 50 hektar mark svarade att priset på 
insatsvaror är det som haft störst inverkan på deras verksamhet under 2021. Bland 
lantbruksföretagare med över 200 hektar mark är andelen ännu större (71 %).

Om undersökningen

• Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med 
över 10 hektar åker hösten 2021. Svar från 520 företagare ingår i redovisningen.

• Undersökningen har genomförts av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av 
Landshypotek Bank.
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Fråga: Vilka av nedanstående faktorer har påverkat 
ditt företag mest under det gångna året?

Bas: Samtliga 520 st

Deltagarna i undersökningen har i genomsnitt 
markerat 1,5 svarsalternativ.

Priset på insatsvaror påverkar mer ju större produktion 
lantbrukaren har. 53 % av de med över 50 ha åker 
markerar det svarsalternativet; 71 % av de med över 
200 ha. En stor andel (55 %) av de med över 25 
djurenheter svarar också det i hög utsträckning. 

Lantbrukare med över 50 ha är även de som i högst 
utsträckning svarar att förändringarna i priser för 
lantbrukarens produkter har haft störst påverkan.

Viltskadorna verkar allmänt spridda och ingen grupp 
eller område skiljer sig säkert från genomsnittet.

Insektsangrepp har framförallt påverkat de med över 
50 ha skog (16 %).

Under ”Annat” nämns framförallt, vädret/torka och 
dieselpriserna (vilket ytterligare förstärker 
insatsvarorna som största problem).

%
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Fråga: Vilka av nedanstående faktorer har påverkat 
ditt företag mest under det gångna året? 
Bas: Samtliga

%

Under ”Annat” nämner betydligt fler ”Inget” 
2021, vilket gör skillnaden mot 2020 mindre 
relevant.

”Priset på insatsvaror” är en om-/nyformulerad
fråga. Tidigare formulering: 
”Valutaförändringar som till exempel påverkat 
priset på insatsvaror”. Jämförelser med 2019-
2020 går alltså inte att göra.

Värdet för ”Effekterna av förra årets 
växtodlingssäsong” 2019 speglar det mycket 
allvarliga torkåret 2018.
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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 2021  
Bruttourval (antal utsända) 1 000 
Utgått ur populationen: 
- Lantbruket nedlagt, sålt, utarrenderat 123 
- Lantbrukaren avliden, svårt sjuk osv 6 
Nettourval (antal som tillhör populationen) 871 
- Bortfall (vägrare, ej inkommit formulär mm) 342 
Godkända formulär 520 
Svarsfrekvens (godkända formulär/nettourval) 60% 

Tider för fältarbetet 
Utsändning av formulär 29 september 
Avbrutit fältarbetet 15 november 
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Teknisk Information: Bilagor

8-391 Teknisk bilaga  

• Bortfallsredovisning  

• Tider för fältarbetet  

• Bakgrund  

• Metodik  

• Population, urval  

• Vägning  

• Tillförlitlighet  

• Statistisk signifikans  

• Produktionsområden  

• Djurhållare  

• Publiceringsregler  

8-391 Korstabeller samtliga frågor 


