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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De
gröna näringarna innefattar verksamheter med
utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion
och service på gårdsnivå. Definitionen av det
gröna näringslivet inkluderar de gröna näringarna men även livsmedelsindustri, skogsindustri
samt leverantörer av nyttigheter till de gröna
näringarna.

Målet med Grönt näringslivsindex är att mäta
den rådande konjunkturen i det gröna näringslivet som helhet samt fånga skillnaderna i de
olika branscherna inom de gröna näringarna.
Varje kvartal inhämtas konjunkturdata från en
panel med 950 företagare, varav 150-200 från
varje bransch. Undersökningen genomförs av
Ipsos i form av webbenkäter och telefonintervjuer. Resultatet viktas både mellan branscherna och inom dess produktionsinriktningar i proportion till omsättning i näringen. Ett indextal
över 100 indikerar en förväntad tillväxt medan
ett indextal under 100 innebär en förväntad
nedgång.
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Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare
400 000 företag, varav drygt 300 000 skogsföretag och 60 000 jordbruksföretag samt
andra landsbygdsföretag. De representeras
av ungefär 30 olika produktionsinriktningar
med ett produkt- respektive tjänsteutbud som
spänner över 60 verksamhetsområden. Grönt
näringslivsindex är en sammanslagning av fem
underindex som representerar branscherna
trädgård, växtodling, animalier, skog samt
förädling och tjänster. Den industriella sidan
av det gröna näringslivet kommenteras genom
uppföljning av Konjunkturinstitutets månatliga
index över utvecklingen i livsmedelsindustrin,
trävaruindustrin samt massa- och pappersindustrin.

Grönt näringslivsindex
Sammanfattning kvartal 3 2022

LRFs ENHET STRATEGI & ANALYS
är en kunskapskälla både internt och
externt vad gäller insikter om det
gröna näringslivets utmaningar och
möjligheter. Alla leveranser baseras
på en kontinuerlig omvärldsbevakning varav Grönt näringslivsindex
är en.
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX

Rapporten om Grönt närings
livsindex kan laddas ned på:
www.lrf.se/omvarldsbevakning

KVARTAL 3 2022

INDEX VÄNDER MEN
FRAMTIDEN OSÄKER
SAMMANFATTNING

Fortsatt oro för konjunkturen.

GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
bygger på uppfattningen om
konjunkturen bland företagare
i de gröna näringarna. Frågorna
berör produktion, priser på producerade varor och tjänster, lönsamhet, efterfrågan samt priser
på insatsmedel. Undersökningen
genomfördes under juli, 2022.
Fallet i Grönt näringslivsindex
som pågått sedan ett år tillbaka
vände tydligt i kvartal 3. Indexet
indikerar fortfarande en negativ
syn på konjunkturen på totalen
men skiljer sig kraftigt mellan
branscherna. Skogsbrukarna och
växtodlarna har en positiv syn till
skillnad från trädgårdsföretagen,
animalieproducenterna och förädling & tjänsteföretagen som har
en negativ syn på konjunkturen.
Vad gäller själva återhämtningen
i totalindex är det animalieproducenterna tillsammans med

96,6
GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX: Kraftig
ökning på grund av växtodlarna och
animalieproducenterna.

växtodlarna som ligger bakom
effekten. De har en förbättrad
syn på konjunkturen med hela
18 respektive 16 punkter jämfört med föregående kvartal.
Tillsammans omsätter dessa två
branscher mer än 50 procent
av de gröna näringarnas totala
omsättning vilket också avspeglas
i indexets viktning.
Växtodlarna förväntar sig högre
avkastningsnivåer på grödorna

än föregående år och man ser
mycket positivt på prisutvecklingen vilket kompenserar för
den fortsatt betungande kostnadsmassan. Trots att indexet för
animalier vänder kraftigt uppåt
efter bottennoteringen ligger det
fortfarande på en starkt negativ
nivå. Läget fortsätter att vara värst
för ägg- och grisproducenterna.
Krisstöd, stigande avräkningspriser samt positiv skördeprognos
bidrar till den förbättrade synen.
Indexet för trädgård når den lägsta indexnoteringen sedan mätningarna startade. Framför allt
är det de fortsatt höga priserna
på insatsvaror, främst el, som inte
kompenserats fullt ut av högre
priser eller regeringens krisstöd.
Producenterna tror på avmattad
efterfrågan och därmed sjunkande lönsamhet framöver.
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
Grönt index total
Kv 3-20
Kv 4-20
Kv 1-21
Kv 2-21
Kv 3-21
Kv 4-21
Gröna näringslivet 99,4
102,6
101,3
103,6
100,6
91,2
Animalier och växtodling
ligger bakom uppgången.

Grönt näringslivsindex
120
115
110
105
100

99,4

102,6

101,3

103,6
100,6

95

96,6
91,2

90

88,3

Gröna
näringslivet

88,9

85
80

Kv 3-20Kv 4-20Kv 1-21Kv 2-21Kv 3-21Kv 4-21Kv 1-22Kv 2-22Kv 3-22

FORTFARANDE NEGATIVT INDEX TROTS ÅTERHÄMTNING I KVARTAL 3.

Index för förädling och tjänster sjunker och avspeglar den
oro som branschen känner just
nu. Fortsatt höga kostnader för
insatsvaror i kombination med
tecken på avmattad efterfrågan
påverkar både hästföretagen och
de småskaliga livsmedelsförädlarna. Entreprenadföretagen är mer
avvaktande, man vet inte riktigt
vart konjunkturen kommer att ta
vägen.
Skogsbruksindex faller men är
fortfarande det gröna närings

beställningar och upplägg för
nästa säsong tas. Att till exempel trädgårdsföretagen är så
pass negativt inställda är därför
oroande. Inför 2023 är spelplanen oerhört svårt att förutsäga
för växtodlarna och insatserna är
höga. Det rör sig om en komplex
beslutsprocess och en balansgång
mellan risktagande i odlingen
och risktagande på marknaden.

livets starkaste index med
positiva 113. Det finns en något
svagare, men fortsatt stark, tro på
att priserna för både timmer och
massaved kommer stiga. En
lågkonjunktur och minskad efterfrågan på trä kan balanseras av
att ryskt och belarusiskt virke inte
når marknaderna till följd av
importrestriktioner från EU och
övriga västvärlden.
För flertalet branscher är kvartal
3 perioden då många intäkter ska
komma in och beslut angående

SKOGSBRUK

VÄXTODLING

FÖRÄDLING/TJÄNSTER

TRÄDGÅRD

ANIMALIER

113,2

103,6

96,9

86,6

84,0
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
Grönt index växtodling
Kv 3-20
Kv 4-20
Kv 1-21
Kv 2-21
Kv 3-21
Kv 4-21
Branschen växtodling omfattar fältgrödor som spannmål,
Gröna näringslivet 99,4
103
101vallodling, proteingrödor,
104 oljeväxter, potatis
101 och sockerbetor.91
Växtodling
98,2
101,5
98,9
94,3
90,4
83,8

Växtodling
120
115
110
105
100

98,2
98,9

95
90

94,3

97

90,4

85
80

103,6

101,5

Gröna
näringslivet
Växtodling

87,5
83,8

82,7

Kv 3-20Kv 4-20Kv 1-21Kv 2-21Kv 3-21Kv 4-21Kv 1-22Kv 2-22Kv 3-22

INDEX NÅR SIN HÖGSTA NOTERING sedan mätningen startades.

VÄXTODLING: Starkt konjunkturläge

103,6
DEN POSITIVA TRENDEN
från det föregående kvartalet fortsätter och index
stiger kraftigt till 104 en
höjning med mer än 16
enheter, under inledningen
av kvartal 3.
Växtodlarna ser fortsatt
mycket positivt på prisut-

vecklingen för nuvarande
odlingssäsong. Grödorna
förväntas nå högre avkastningsnivåer än föregående
år vilket också överensstämmer med Jordbruksverkets
senaste skördeprognos.
Prisbilden för insatsvaror
fortsätter att tynga index.
När undersökningen gjordes
noterade både diesel och
växtnäring rekordnivåer. Priset på mineralgödsel, som
var som högst i april, fyra
gånger dyrare än i början av
2021, föll tillbaka under maj
men steg igen under juni
och juli. Gödningspriserna är

starkt beroende av priserna
på naturgas, en energikälla
Ryssland helt dominerar
och dikterar villkoren för.
Avgörande för framtida
priser är Rysslands agerande och möjligheterna för
Västeuropa att ställa om sin
gödningsimport, -produktion
samt konsumtion.
Kostnadsmassan i växt
odlingsföretaget är
besvärande men trots det
ser växtodlarna positivt på
lönsamheten under innevarande växtodlingsår och ser
en klar förbättring i jämförelse med föregående år.

Prisfönstret på terminsmarknaden för 2023 är fortsatt
intressant ur ett odlingsperspektiv. Insatskostnaderna
är dock långt högre än under
inledningen av föregående
växtodlingsår och förutsätter
väl genomtänkta strategier
för riskhantering, dels för att
uppnå en god odlingssäkerhet och dels för att planera
sin försäljning i en minst
sagt ryckig marknadsmiljö.
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
Grönt index trädgård
Kv 3-20
Kv 4-20
Kv 1-21
Kv 2-21
Kv 3-21
Kv 4-21
GrönaI trädgård
näringslivet
99,4
103
101
104
101
91
ingår bär, frilandsgrönsaker,
plantskoleväxter,
prydnadsväxter, växthusgrönsaker och frukt.
Trädgård
114,1
117,1
112,1
114,4
104,7
94,2

Trädgård
120

117,1

115 114,1
110

114,4
112,1
104,7
Gröna
näringslivet

105
100

94,2

95

89,8

90

91,8

97

Trädgård

86,6

85
80
Kv 3-20Kv 4-20Kv 1-21Kv 2-21Kv 3-21Kv 4-21Kv 1-22Kv 2-22Kv 3-22

DYSTERT LÄGE i trädgårdsbranschen på grund av höga priser på insatsvaror

TRÄDGÅRD: De höga kostnaderna
fortsätter skapa oro

86,6
INDEXET FÖR TRÄDGÅRD
vänder ned igen, till 87
kvartal 3. Det är den lägsta
indexnoteringen för trädgård
sedan mätningarna startade.
Framför allt är det de fortsatt
höga priserna på insats
varor som drar ned indexet

ordentligt. Branschen är
utsatt och många har det
väldigt tufft. Förra kvartalet
hoppades producenterna
på bättre priser än vad man
i slutändan fick, vilket kan
förklara den lilla höjningen
av index föregående kvartal.
Men nu ser företagen att
man inte fick täckning för
kostnadsökningarna. Inte
heller regeringens krisstöd
täcker de höga kostnaderna
och de omfattar inte heller
hela näringen. Vi ser i index
att man bedömer prisutvecklingen på det man producerar som betydligt sämre de

kommande tre månaderna
jämfört med föregående
kvartal. Företag som bedriver produktion året runt
överväger neddragningar på
grund av elpriserna.
Indexsiffrorna tyder på
att producenterna tror på
minskad efterfrågan på
svenska produkter på grund
av hushållens försämrade
köpkraft och därmed sjunkande lönsamhet framöver.
Man ska dock komma ihåg
att efterfrågan på svenska
råvaror fortfarande är hög
och att prisbilden är som

ett normalår. Problemet är
att kostnaderna är så höga.
Arbetskraftsfrågan är också
en fortsatt källa till oro, även
om det inte har varit värre i
år än de senaste åren. Det
är ansträngt på alla fronter
då även regelbördan ökat.
Kvartal 3 är perioden då
många intäkter ska komma
in och att branschen då är
så pass negativt inställd är
oroväckande med tanke på
att det nu är dags att börja
tänka på nästa säsong och
göra sina beställningar av
insatsvaror.
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
Grönt index animalier
Kv 3-20
Kv 4-20
Kv 1-21
Kv 2-21
Kv 3-21
Kv 4-21
Gröna
näringslivet
99,4
103
101
104
101
91
Animalieindex
består av ägg,
nöt,
fjäderfä,
mjölk,
gris,
får
och
lamm.
Animalier
100
102
94,8
97,4
90,7
76

Animalier
110
105
100

100

102

97,4
94,8

95
90

97

90,7

89

84

85
76

80
75

Gröna
näringslivet
Animalier

75,4
66,5

70
65
60

Kv 3-20Kv 4-20Kv 1-21Kv 2-21Kv 3-21Kv 4-21Kv 1-22Kv 2-22Kv 3-22

INDEX VÄNDER UPPÅT efter bottennotering

ANIMALIER: Starkt negativt index trots kraftig ökning
fortsätter att vara värst för
ägg- och grisproducenter,
som ofta köper in stora
delar av sitt foderbehov.

84,0
INDEXET FÖR ANIMALIER
VÄNDER kraftigt uppåt efter
bottennoteringen kvartal 2.
Kvartal 3 hamnar index på
84, en ökning med nära 18
enheter. Även om index ökar
ligger det fortfarande på en
starkt negativ nivå. Läget

När undersökningen gjordes
var regeringens krisstödspaket kända och beslutade.
Skördeprognoserna pekade
på en normalskörd och den
första grovfoderskörden var
på flera platser i landet god.
Avräkningspriserna för kött
hade stigit. Relativt kraftiga
höjningar av mjölkpriset
hade också genomförts.
Situationen med kriget i

Ukraina verkade åtminstone
inte förvärras. Tillsammans
bidrar detta till en mindre
negativ syn på tillvaron
jämfört föregående kvartal,
kanske en förhoppning om
att det värsta är över och att
det inte blev riktigt så illa
som man befarat.
Bedömningen av prisbilden
på insatsvaror är fortfarande
klart negativ, men inte alls
på samma låga nivå som
förra kvartalet, vilket kan
bero på att man räknar med
goda skördar av foder från

de egna odlingarna. Den är
också bättre än motsvarande tid förra året. Bedömningen av lönsamheten är fortfarande klart lägre jämfört
med samma period förra
året, men betydligt bättre
än föregående kvartal.
Kanske ser vi nu en försiktig
vändning i producenternas
bedömning av situationen.
Men det skulle också kunna
vara en tillvänjning vid situationen med mycket höga
priser på insatsvaror.
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
Grönt index förädling & tjänster
Kv 3-20
Kv 4-20
Kv 1-21
Kv 2-21
Kv 3-21
Kv 4-21
Gröna
näringslivet
99,4ingår entreprenad,
103
101
105
101
91
I indexet
för förädling & tjänster
livsmedelstillverkning/förädling
samt
häst.
Förädling och tjänster
94,8
104,4
102,8
102
103,2
96,2

Förädling och tjänster
120
115
110

104,4

105
100
95

102

103,2
98,8

94,8

102,8

94,5

96,9

96,2

90

Gröna
näringslivet
Förädling och
tjänster

85
80

Kv 3-20Kv 4-20Kv 1-21Kv 2-21Kv 3-21Kv 4-21Kv 1-22Kv 2-22Kv 3-22

INDEX RÖR SIG NEDÅT och företagen är bekymrade.

FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER: Bekymmersamt läge

96,9
INDEX FÖR FÖRÄDLING
OCH TJÄNSTER sjunker
två enheter till 97. Fallet
avspeglar den stora oro
branschen känner just nu.
Det fortsätter att vara tufft
för de småskaliga livsmedelsföretagen, man tappar
kunder och REKO-ringarna

fortsätter att tappa i attraktionskraft. Konsumenten
har mindre att röra sig med
i plånboken och är rädd för
att det ska bli ännu mindre,
då får de dyrare och nischade produkterna stryka på
foten, till förmån för enklare
standardprodukter. Företagen drabbas av de höga
kostnaderna på råvaror och
el, logistiken är också dyr,
vilket drabbar likviditeten.
Även hästföretagen är bekymrade. Man bedömer att
den höga efterfrågan som
varit under pandemiåren,
som till viss del fortfarande

finns, kommer att sjunka.
Hästnäringen är rädd för att
när konsumenterna får mindre pengar att röra sig med
kommer man att dra ned på
kostsamma fritidsaktiviteter
som ridning. Samtidigt fortsätter kostnaderna för till
exempel foder och personal
att vara mycket höga.
Entreprenadföretagen är
mer avvaktande, man vet
inte riktigt vart konjunkturen kommer att ta vägen.
Företagen verkar ha fått
ersättning för sina ökade
kostnader av diesel, men
inte i samma utsträckning

för andra kostnadsökningar.
Det finns tecken på viss
avmattning av efterfrågan
när det gäller framför allt
byggbranschen. Bedömningen är att lönsamheten för
branschen troligtvis kommer
att minska framöver.
Sammantaget speglar index
för förädling och tjänster tre
branscher med en osäker
tid framför sig som kommer
att påverkas av åt vilket håll
inflationen och konjunkturen
går.
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GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX
Grönt index skog
Kv 3-20
Kv 4-20
Kv 1-21
Kv 2-21
Kv 3-21
Kv 4-21
Gröna
näringslivet 99,4
103
101
104
101
91
Starkt konjunkturläge
Skoginom skogsbruket
97,9
98,5
108
116,6
118,9
114,3

Skog
118,9

120

116,6

115
110
108

105
100
95

97,9

115

114,3

113,2
106,4
Gröna
näringslivet

101

Skog

97

98,5
88

90

89

85
80

Kv 3-20Kv 4-20Kv 1-21Kv 2-21Kv 3-21Kv 4-21Kv 1-22Kv 2-22Kv 3-22

SKOGSBRUKSINDEX är gröna näringslivets starkaste index.

SKOGSBRUK: Stark tro på fortsatt goda tider
stark tro på att priserna för
både timmer och massaved
kommer stiga de kommande
tre månaderna. Samtidigt
bedöms lönsamheten som
fortsatt god.

113,2
SKOGSBRUKSINDEX FALLER
med nästan två enheter
under kvartalet till 113.
Indexet är sedan ett år tillbaka det gröna näringslivets
starkaste index och befäster
sin position i kvartal 3.
Bland skogsägarna finns en
något svagare men fortsatt

Planerna på slutavverk
ningar ligger lägre under
2022 än under 2021 då
avverkningsplanerna låg på
rekordnivåer. Planerna att
gallra ökar däremot under
kvartal 3. Det verkar som
att man går från att skörda
2021 till att sköta 2022,
kanske beroende på att
man på att avverkade stora
volymer under 2021, bland

annat beroende på barkborreangrepp.
Enligt statistik från Skogs
styrelsen föll också den
avverkningsanmälda arealen
i juni och juli med drygt 30
procent jämfört med samma
månader föregående år.
Skogsstyrelsens lagerstatistik för juni månad visar mindre lager av barrsågtimmer
och barrmassaved jämfört
med mars 2022.

och belarusiskt virke inte
når marknaderna till följd
av importrestriktioner från
EU och övriga västvärlden.
Centraleuropeiska virkesköpare har börjat etablera sig
i Sverige för att fylla sina
industriers behov av virke.
Efterfrågan på trädbränsle
från kontinenten ökar också,
bland annat går det båtar
med svensk massaved
som ska bli energiflis till
Baltikum.

Kommande lågkonjunktur
och därmed minskad efterfrågan på trä kan komma att
balanseras ut av att ryskt
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INDUSTRINS INDEX

KVARTAL 3 2022

Konjunkturen för de
industrier som förädlar
det gröna näringslivets
råvaror speglas via
Konjunkturinstitutets
olika index.

LÅGKONJUNKTUR
INDUSTRIUTVECKLING

INDUSTRIN: Försämrat konjunkturläge inom trävaruindustrin
Grönt index skog

Barometerindikator
Livsm.industri
Trävaruindustri
Massa- & papp.ind.

Livsmedelsindustrins syn på
konjunkturen är ganska stabil
men faller i juli något till 106.
Massa- och pappersindustrin ligger stabilt på positiva index runt
112-114 medan trävaruindustrin
rasar mellan april och juli, från
111 till 93.
Trävaruindustrins ras efter april
beror på minskad efterfrågan på
sågade trävaror till följd av bland
annat färre byggstarter, minskad
försäljning i byggvaruhandel och

119,5
102,6
115,4
121,7

sep-2 1

117,9
95,7
112,4
115,7

okt-2 1

118,8
106,2
106,7
119,5

Konjunkturen i industrin

21
se
p21
no
v-2
1
ja
n22
m
ar
s22
m
aj
-2
2
ju
li22

130
125
120
115
110
105
100
95
90

ju
li-

KONJUNKTURINSTITUTETS barometerindikator, som avser hela
det svenska näringslivet inklusive
hushållen, försämrades under
kvartal 2 och början av kvartal
3 och ligger i juli på 101. Det är
betydligt lägre än tidigare. Det är
hushållen som står för det största
tappet och backade till rekordlåga
54 i juli.

aug-2 1

Barometerindikator
Trävaruindustri

Livsm.industri
Massa- & papp.ind.

Stabilt konjunkturläge inom livsmedelsoch massaindustrin
Källa: Konjunkturinstitutet.
(100 = medelvärde sedan 1996)

svagare efterfrågan från trävaruoch möbelindustri såväl i Sverige
som andra länder. Efterfrågan
väntas minska ytterligare till
följd av hög inflation och en allt
svagare konjunktur. Sågverks
företag planerar produktionsbegränsningar inför hösten. Höga

nov-2 1

116,8
114,6
102,1
117,7

dec-2 1

116,4
111,8
106,7
112,4

jan-2 2

109,8
104,9
107,4
113,4

elpriser gör också att sågverkens
ekonomi försämras. De i mars
beslutade sanktionerna gentemot
ryska och belarusiska trävaror
som trädde i kraft den 1 juli 2022
bör ha en motverkande effekt på
priserna under det tredje kvartalet. Men framtiden är mycket
oviss.
Index för massaindustrin befinner sig däremot på en stabilt hög
nivå under 2022, vilket beror på
fortsatt höga priser på massa och
papper internationellt. Massa
industrin är till stora delar självförsörjande på el och är därmed
mindre känslig för de extremt
höga elpriserna i södra Sverige.
Exporten av och priserna för
massa- och pappersindustrin
samt trävaruindustrin gynnas
båda av den allt svagare svenska
kronan.
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KVARTALETS FÖRDJUPNING

Rapporten om Grönt närings
livsindex kan laddas ned på:
www.lrf.se/omvarldsbevakning

KVARTAL 3 2022

EN NY SPELPLAN
FÖR VÄXTODLING
FÖRDJUPNING

FÖRDJUPNING. Med höga insatser
följer ett ökat risktagande.

TRÖSKORNA GÅR FÖR HÖGTRYCK i flera delar av landet och
markerar slutfasen på ett växtodlingsår som inte liknar många
andra. I Jordbruksverkets senaste
skördeprognos beräknas skörden
landa något över genomsnittet
de senaste fem åren. Men att
jämföra växtodlingsåret 2022
med ett genomsnittligt år blir
missvisande. Det är fråga om en
helt annan spelplan.
Nu är det en spelplan som är
oerhört svår att förutsäga och
där insatserna är högre. När
försäljningen av mineralgödsel
tog fart under sommaren 2021
var prisnivån på en historiskt
hög nivå och många växtodlare
tvekade i sina inköpsbeslut. I
spåren av Rysslands krigsföring
har prisnivån för mineralgödsel
nått nya höjder men även spannmålsmarknaden har vaknat till

liv med prisnoteringar som inte
uppvisats sedan råvaruboomen
2007-2008.
Under senare delen av våren
skiftar fokus från skenande
kostnader för insatsmedel till
prisutvecklingen på spannmålsrespektive oljeväxtmarknaden.
För många växtodlare står det
klart att kapitalbindningen per
hektar ökat avsevärt men risktagandet ger också potential till
extra avkastning.
Förberedelserna för växtodlingsåret 2023 pågår medan
tröskorna fortfarande rullar och
på flera håll i landet är höstsådden redan avklarad åtminstone
vad gäller oljeväxter. Terminsmarknaden för spannmål är
nyckfull men erbjuder ett fortsatt
attraktivt prisfönster för nästkommande odlingssäsong. Odlings-

säkerhet, i form av tajming i
insatser och åtgärder, lyfts som
allt viktigare bland rådgivningsorganisationer när kostnadsmassan för varje hektar som odlas
ökar. Stigande priser på både
korta och långa krediter leder
också till ökat fokus på likviditetsplanering. Dagens priser på
växtnäring och diesel kräver ett
högt spannmålspris även nästa år
för att insatserna ska betala sig.
Många växtodlare överväger
sannolikt sin försäljningsstrategi
inför skörden 2023 just med tanke på de höga insatskostnaderna,
men val av prisinstrument och
eventuell prissäkrad volym kommer variera kraftigt mellan odlare. Det rör sig om en komplex
beslutsprocess och en balansgång
mellan risktagande i odlingen
och risktagande på marknaden.
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SÅ GÖRS GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX:
Urvalsprinciper, frågor till respondenter
och viktning av branscher i totalindex.

URVALSPRINCIPER. Ett slumpmässigt urval har gjorts för
respektive bransch utifrån totalt
antal företag inom varje bransch:
Växtodling: 16 600
Trädgård: 1 960
Animalier: 19 900
Skog: 312 000
Förädling & tjänster:
50 000
Växtodling: Urval från SCB.
Företagare med 1800 standardtimmar eller mer inom sin verksamhetsgren, med undantag för
vall till försäljning, där företagare
med 500 timmar eller mer är inkluderade. Totalt 900 företagare i
rekryteringsurvalet.
Trädgård: Samtliga medlemmar
(453) i LRF Trädgård ingår i urvalet till rekryteringen.
Animalier: Företagare med
1800 eller fler timmar med två
undantag: gris 1000 timmar eller mer och för kycklingar samtliga enheter som är registrerade
hos Jordbruksverket. Totalt 810
företagare i rekryteringsurvalet.

Verksamhet

Antal
i panelen

Antal svar
kvartal 3 -22

Svarsfrekvens

Växtodling

202

101

50%

Trädgård

155

83

54%

Animalier

214

109

51%

Skog

194

104

54%

Förädling & tjänster

230

123

53%

Totalt

965

520

52%

PANELEN. Grönt näringslivsindex bygger på intervjuer med aktiva näringsidkare i olika
branscher. Tabellen visar fördelningen i bruttogrupper och antal svarande per delbransch.

Skog: Urvalet till skog kommer från Lantbruksfakta och
är indelat i två grupper: Stora
(500-1500 hektar, 500 företagare) respektive mindre skogsägare
(100-499 hektar, 500 företagare).
Förädling och tjänster: Urvalen
kommer från flera olika källor beroende på produktionsinriktning:
För Livmedelstillverkning/livsmedelsförädling har Eldrimners
katalog över svenskt mathantverk använts (1587 företagare).
För häst har urvalen hämtats
från Lantbruksfakta samt LRFs
medlemsregister (400 företagare). För entreprenadföretagen är
urvalen tagna från medlemmar i
Skogsentreprenörerna, Maskin-

ringen samt LRFs medlemsregister (600 företagare).
Rekryteringsmålen för de fem
undergrupperna har varit 200
för varje bransch med undantag
för trädgård där målet är 150
då det utgör en stor andel av
samtliga inom den verksamhetsgrenen.
I den senaste mätningen, kvartal
3 2022, genomfördes undersökningen under vecka 27 till och
med vecka 30. Datainsamlingen
skedde som en webbenkät med
inbjudan i ett mail till panelmedlemmarna med tre påminnelser
via mail till de som inte svarat
och avslutningsvis påminnelse
via telefon.
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FRÅGA

SVARSALTERNATIV

BRANSCH

VIKT %

Hur utvecklar sig produktionen…
jämfört med väntat?

Mycket sämre/Sämre/Oförändrat/
Bättre/Mycket bättre

Växtodling

17

Hur upplever du efterfrågan på dina
produkter idag?

Mycket dålig/Dålig/ Normal/
Bra/Mycket bra

Trädgård

9

Hur bedömer du prisutveckling
på det du säljer de senaste ….?

Kraftigt sjunkande/Sjunkande/
Oförändrad/Stigande/Kraftigt stigande

Animalier

35

Hur bedömer du lönsamheten för din
verksamhet jämfört med tidigare?

Mycket sämre/Sämre/Oförändrat/
Bättre/Mycket bättre

Skog

24

Hur bedömer du lönsamheten för
din …..verksamhet i framöver?

Mycket dålig/Dålig/God/Mycket god

Förädling & tjänster

15

Hur bedömer du prisbilden på
insatsvaror i dagsläget?

Kraftigt sjunkande/Sjunkande/
Oförändrad/Stigande/Kraftigt stigande

Har du planer på att förändra omfattningen av din verksamhet?

Nej/Ja, utöka/Ja, minska

VIKTNING. Delbranschernas vikt i totalindex baseras på omsättning och ser för
närvarande ut enligt ovan.

FRÅGORNA. Tabellen visar exempel på de frågor som ställts till panelen. Frågeställningarna är unika och formulerade att vara relevanta efter respektive produktionsinriktning: Hur utvecklar sig produktionen jämfört med tidigare? Hur bedömer du
lönsamheten för din verksamhet i framöver? (Tid specificerad beroende på produktionsinriktning.)

FRÅGESTÄLLNINGAR. De indexgrundande frågorna till panelen
(tabellen ovan till vänster) behandlar följande fem områden:
Produktionsutveckling
Efterfrågan
Försäljningspriser
Historisk och framtida
lönsamhet
Priser på insatsvaror

Till detta kommer en fråga avseende framtida expansionsplaner
som ligger utanför indexet.
Frågeställningarna är unika
och formulerade för att vara relevanta för respektive produktionsinriktning över alla säsonger.
I tabellen ovan återfinns frågorna
i principiell form. Tiden är specificerad i alla frågeställningar.

VIKTNING AV MATERIALET. För
att få ett rättvisande index för
hela näringen viktas de fem
branscherna på omsättning.
Viktningen görs också på varje
produktionsinriktning. Grunden
till all viktning är omsättning
enligt nuvarande viktfördelning
per bransch.
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APPENDIX

APPENDIX: Tidsserie för grönt näringlivsindex.

Kvartal

LRF index

Växtodling

Trädgård

Animalier

Skog

Förädling &
tjänster

3,2022

96,6

103,6

86,6

84,0

113,2

96,9

2,2022

88,9

87,5

91,8

66,5

115,0

98,8

1,2022

88,3

82,7

89,8

74,4

106,4

94,5

4,2021

91,2

83,8

94,2

76,0

114,3

96,2

3,2021

100,6

90,4

104,7

90,7

118,9

103,2

2,2021

103,6

94,3

114,4

97,4

116,6

102,0

1,2021

101,3

98,9

112,1

94,8

108,0

102,8

4,2020

102,6

101,5

117,1

102,0

98,5

104,4

3,2020

99,4

98,2

114,1

100,0

97,9

94,8

2,2020

101,1

102,0

115,3

104,4

89,5

103,7

1,2020

101,0

93,9

106,5

104,7

96,4

104,3

4,2022

aug21

sep21

okt21

nov21

dec21

jan22

feb22

mars22

apr22

maj22

jun22

jul22

Barometerindikatorn

119,2 117,8 118,5 116,6 116,3 109,6 113,1 110,8 109,3 110,1 105,7 101,3

Livsmedelsindustri

102,5

Trävaruindustri

115,5 112,7 106,8 102,0 107,1 107,7 107,8 104,7 110,7 102,3

Massa- och papp.ind

121,1 115,4 119,5 117,2 111,8 113,6 113,3 111,3 112,0 114,5 114,0 113,3

95,6 105,8 114,5 111,7 105,2 102,3 108,7 106,2 109,5 108,5 105,7
94,4

92,7

INDUSTRIINDEX. Industriindexen tas fram av Konjunkturinstitutet.
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DET

GRÖNA

NÄRINGSLIVET

400 000
FÖRETAG

VARAV
310 000
FÖRETAG

SKOGSBRUK

60 000

FÖRETAG

JORDBRUK

28

PRODUKTIONS-

GRENAR

60

VERKSAMHETS-

OMRÅDEN

