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Överlag avmattande tillväxt från höga nivåer
Den globala tillväxten
fortsätter utvecklas väl.
Vi kan dock se en viss
avmattning från tidigare
nivåer. Svagare tillväxt
är att vänta i Sverige
som präglas av mindre
byggande och en svag
krona.
2018 avslutades med turbulens på världens finansmarknader. Oro för den
globala konjunkturen,
tillsammans med handelskrig, Brexit och oro att
centralbanker skulle höja
räntan präglade finansmarknaderna. 2019 har
inletts med betydligt mildare kommunikation hos
centralbanker och mjukare
toner i handelsförhandlingarna, vilket fått börser
att stiga. Däremot har vi
sett en blandad kompott
av konjunkturstatistik och
fortsatta oklarheter kring
Brexit.
Amerikansk tillväxt drivs
främst av inhemsk konsumtion
Amerikansk tillväxt har
utvecklats väl under 2018.
Konjunkturindikatorer såsom inköpschefsindex har
tappat momentum, men
befinner sig fortsatt på expansionsnivåer. Ett högre
ränteläge tillsammans med
lägre oljepris och handelsspänningar ger oss skäl
att tro att investeringarna
kommer utvecklas svagt under året. Privat konsumtion
har däremot överraskat positivt, vilket sannolikt är ett

resultat av en stark arbetsmarknad. Löneökningstakten ses som en konsekvens
av brist på kvalificerad arbetskraft. Däremot är inflationstrycket fortsatt lågt,
vilket fått centralbanken att
mjukna i sin prognos om
kommande räntehöjningar.
Konjunkturtoppen är sannolikt nådd, men tillväxten
fortsätter befinna sig över
trend under 2019, drivet av
inhemsk konsumtion.
Fortsatt tillväxt att vänta
även i Euroområdet
Tillväxten i euroområdet
präglades under 2018 av
besvikelser. Både hårddata
som industriproduktion
och konjunkturindikatorer som inköpschefsindex
överraskade negativt. Avmattningen beror på flera
faktorer. Den främsta orsaken är att exportökningen
försvagats vilket bland
annat beror på utbudsfaktorer som till exempel nya
utsläppsregler för bilindustrin, men även en dämpad
global efterfrågan. Den
politiska oron kring bland
annat Brexit och handelskrig har även det sannolikt
dämpat sentimentet. Inför
2019 borde exporten ta fart
på nytt genom en fortsatt
relativt stark omvärld samt
en normalisering av situationen i bilindustrin. Tillväxten kommer sannolikt
växa över trend även i år.
Bostadsmarknaden påverkar tillväxttakten
Svensk ekonomi har de
senaste åren varit en av

Europas starkast lysande
stjärnor. Under andra
halvan av 2018 fick vi se
en tydlig vändning från
de tidigare väldigt höga
nivåerna. Vändningen var
bland annat hänförlig till
de nya Bonus Malusreglerna för bilindustrin, men
även dämpad export. Inför
2019 förväntas lägre tillväxt
än vi sett de senaste åren.
Till skillnad från tidigare
kommer bostadsinvesteringar i år bidra negativt
till svensk tillväxt med
nästan en procentenhet.
Exporten förväntas öka på
grund av en fortsatt relativt
stark omvärld, dock inte i
samma utsträckning som
bostadsinvesteringarna
minskar. Arbetsmarknaden är fortsatt stark, med
en sysselsättning på höga
nivåer. Trots det har hushållen varit relativt försiktiga under 2018. Fortsätter
arbetsmarknaden uppvisa
styrka tillsammans med en
bostadsmarknad som stabiliserar sig borde privat konsumtion öka något under
2019. I sin helhet kommer
svensk tillväxttakt komma
ner från tidigare väldigt
höga nivåer, men fortsätta
växa över trend.
Riksbanken signalerar fortsatt mjuk penningpolitik
Riksbanken höjde som väntat räntan i december för
första gången på många år.
Samtidigt kommunicerade
Riksbanken att kommande
höjning kommer ske under andra halvåret 2019,
en fortsatt väldigt mjuk

penningpolitik. Sedan
Riksbanken blev av med
makrotillsynen har fokus
legat på inflationen och
den svenska kronan. Har
vi en svag valuta kommer
vi importera inflation från
omvärlden. Under 2018
har vi haft en inflation
som legat kring målet och
Riksbanken är väldigt varsam om att den ska stanna
där. Sedan den senaste
höjningen har nya inflationssiffror publicerats,
inflationen i januari var 0,4
procentenheter lägre än
Riksbankens egna prognos
från december. De nya inflationssiffrorna försvagade
kronan ytterligare eftersom
marknaden inte förväntar
sig några fler räntehöjningar från Riksbanken under
denna prognosperiod och
kronan är nära de nivåer
som rådde mitt under brinnande finanskris.
En svag valuta har alltid sett som något positivt
för svensk exportindustri,
vilket det är. Det har dock
på senare tid visat sig att
svensk export främst gynnas av en stark omvärld och
stark global handel. Svenska konsumenters köpkraft
urholkas i mångt och mycket av den svaga kronan,
vilket inte är lika bra för
den inhemska ekonomin.
Anna-Maria Najafi
anna-maria.najafi@lrf.se

Lantbrukskonjunkturen | LRF | Sidan 1

Förändrad marknadsutveckling
för grisproduktionen
Grisproduktionen i Sverige har ökat i flera år.
Tillväxten har drivits
av ökad efterfrågan på
svenskt griskött och
förbättrad produktivitet
i stallarna. Utvecklingen
har också lämnat tydliga
avtryck på lönsamheten
där marginalerna ökat
kraftigt under de senaste fem åren. Konsekvenserna av fjolårets torka
ändrar nu bilden något.

avtryck genom prisökningar på fodermedel i
storleksordningen 30 till 40
procent. Samtidigt råder
en närmast oförändrad
prisbild på slaktgrisar i
förhållande till föregående
år medan smågrispriserna
backar med närmare nio
procent i jämförelse med
samma period.
Antalet slaktade grisar
ökade under 2018 med
2,6 procent i förhållande
till föregående år och blev
den största grisslakten sedan 2011. Under samma
Lönsamhetsindikator
period har antalet suggor
Slaktgrisproduktionen
i produktion minskat med
upplever en marginalförnärmare 7 procent, visar
svagning under den senaste
Jordbruksverkets statistik.
12-månadersperioden med
Uppgifter om minskad in24 procent i förhållande
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2018 indikerar en fortsatt
stärkt hemmamarknad.
Sveriges import av griskött
minskar med 6,6 procent
under de inledande
kvartalen av 2018, andelen
svenskt griskött på hemmamarknaden uppgår nu till
75,3 procent, att jämföra
med 66,7 procent år 2013.
Exporten är fortfarande
blygsam och karaktäriseras
huvudsakligen av förhållandevis spretiga exportambitioner. Enligt Svenska
Köttföretagen fortsätter
efterfrågan på svenskt
griskött att öka även om
den totala förbrukningen av griskött per capita
har sjunkit stadigt sedan
2013. Konsumenter väljer i
högre grad dyrare svenskt
kött men minskar överlag
sin köttkonsumtion. Den
sammanvägda utvecklingen
innebär att avsättningen av
svenskt griskött på hemmamarknaden blir allt viktigare för prisbilden. Eftersom
närmare 65 procent av

Svensk slaktgrisnoteringen i relation till priset på
färdigfoder¹ och priset på smågrisar²

Avräkningspriser slaktsvin 3 år bakåt, SEK/kg

då sommarens torka gjorde avtryck genom prisökningar på fodermedel i storleksordningen 30 till 40
procent. Samtidigt råder en närmast oförändrad prisbild på slaktgrisar i förhållande till föregående år
medan smågrispriserna backar med närmare nio procent i jämförelse med samma period.
Svensk slaktgrisnoteringen i relation till priset på färdigfoder1 och priset på smågrisar2
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grisen ska avsättas på charkmarknaden innebär det
också att framgången i vissa
produktkategorier bär ett
stort ansvar för den totala
prisutvecklingen.
Utvecklingen i svensk
grisproduktion
Att den svenska prisbilden
på griskött ligger långt över
prisbilden inom övriga EU
är en marknadssituation
som varit rådande i närmare fyra år. Under maj 2017
skedde en avvikelse då en
omstrukturering av den
kinesiska grisproduktionen öppnade upp för en
kraftigt ökad handel med
europeiskt griskött med
stigande priser som följd.
Kina framstår alltmer som
den viktigaste exportmarknaden för europeiskt griskött och bidrar till ett lägre
importtryck på den svenska
marknaden.
Christian Nordenskjöld
christian.nordenskjold@lrf.se

15
14
13

Slaktgris

12

6

11

4

2016-07
2016-12
2016-17
2016-22
2016-27
2016-32
2016-37
2016-42
2016-47
2016-52
2017-05
2017-10
2017-15
2017-20
2017-25
2017-30
2017-35
2017-40
2017-45
2017-50
2018-03
2018-08
2018-13
2018-18
2018-23
2018-28
2018-33
2018-38
2018-43
2018-48
2019-01
2019-06

10

2
0

Sverige

Källa:
LRF egen bearbetning
¹Multplicerat
med en

faktor: 2,8 kg foder/kg levande tillväxt
med en faktor: 2,8 kg foder/kg levande tillväxt.
på smågrisar
är dividerat med
en slaktvikt ommed
91,4 kgen slaktvikt om 91,4 kg
²Priset
på smågrisar
är dividerat

1Multplicerat
2Priset

Källa: LRF egen bearbetning

Källa: EU-kommissionen.
Vägt medelpris

Danmark

Tyskland

Polen

EU

baserat på rapportering från de största slakterierna, omräknade
priser
från
EUR
till SEK med Riksbankens växelkurs fredag aktuell vecka
/Christian Nordenskjöld

Antalet slaktade grisar ökade under 2018 med 2,6 procent i förhållande till föregående år och blev
den största grisslakten sedan 2011. Under samma period har antalet suggor i produktion minskat
med närmare 7 procent, visar Jordbruksverkets statistik. Uppgifter om minskad inseminering ger
också stöd för detta. Siffrorna indikerar att smågrisproducenterna minskar sin produktionskapacitet
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vilket talar för en minskad produktion av griskött under 2019.

Källa: EU-kommissionen

Trendbrott: Den svenske bondens andel av
matkronan ökade 2017
Sedan EU-inträdet 1995
fram till 2016 har den
svenske bondens andel
av matkronan nästan
halverats. Under 2017
ser vi ett trendbrott och
den svenske bondens
andel ökade något.
Begreppet ”matkronan”
avser konsumenternas livsmedelsinköp från butiker
och webbhandel. Matkronan beskriver hur stor
andel av konsumenternas
livsmedelsutlägg som olika
marknadsaktörer tar del av.
Av varje matkrona går
drygt en tiondel till staten i form av moms, lika
mycket går till den svenska
livsmedelsindustrin. Till
partihandel och dagligvaruhandeln går en tredjedel
och hela 37 procent går till
importen av livsmedel. Den
svenske bonden får minst,
knappt en tiondel.

svenske bondens andel av
matkronan hela 17,2 procent, en andel som sedan
minskat fram till 2016, då
den var 8,7 procent. 2017
ser vi ett trendbrott i och
med att den svenske bondens andel ökar något, till
9,2 procent.
Den svenska livsmedelsindustrins andel har
utvecklats på ett liknande
sätt som bondens andel.
Livsmedelsindustrins andel
av matkronan minskade,
från 20 procent till 11 procent under perioden.
Samtidigt fördubblades
importandelen från 18
procent till 37 procent.
Importandelen går till partihandel, livsmedelsindustri
och bönder i andra länder.
Det är således en ökad import av livsmedel som gör
att den svenske bondens
och den svenska livsmedelsindustrins andel av matkronan minskat 1995-2016.

sumentintresse för matens
ursprung och svenska
produkter tillsammans med
förbättrad märkning av
svenska produkter genom
företaget Svenskmärkning
AB. Svenskmärknings AB
ägs gemensamt av Livsmedelsföretagen, Svensk
Dagligvaruhandel och LRF
och har som syfte att hjälpa
intresserade konsumenter
att hitta svenska produkter
samt att hjälpa företag att
nå dessa konsumenter.
Märkningen är frivillig för
de företag som vill märka
sina produkter med någon
av märkningarna ”Från Sverige”, ”Kött från Sverige”
eller ”Mjölk från Sverige”.
Svenskmärkning AB utvecklar, förvaltar och kontrollerar användningen samt
ansvarar för kommunikation och marknadsföring av
svenskmärkningarna.

stabila över tiden. Matmomsen sänktes 1996 och
momsandelen minskade
då från 17 till 10 procent.
Sedan dess har bondens
andel legat runt 40 procent, medan handelns och
industrins andelar runt 25
procent vardera.
Om konsumenternas
intresse för och möjlighet
att välja produkter med
svensk råvara fortsätter
att öka kommer såväl den
svenska bonden som den
svenska livsmedelsindustrin
gynnas på sikt. Detta ligger
helt i linje med den svenska
livsmedelsstrategins målsättningar om en konkurrenskraftig livsmedelskedja
mot slutåret 2030.
Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se
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livsmedelsindustrin. Till partihandel och dagligvaruhandeln går en tredjedel och hela 37 procent går
till importen av livsmedel. Den svenske bonden får minst, knappt en tiondel. Se Figur 1.

Olika aktörers andel av slutpriser i butik, 2017
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Artikeln är baserad på rapporten ”Vem får vad
2018” som tagits fram av Lantbruksekonom Lars
Jonasson, Agr Dr, på uppdrag av LRF 2018.
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Figur 1: Olika aktörers andel av slutpriser i butik, 2017

” Livsmededelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka
produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften
och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås”
Källa: En livsmedelsstrategi för Sverige, Regeringens handlingsplan

Rapporten i sin helhet hittar du här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/
matkronan/
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Värdeutvecklingen för livsmedelsproduktionen
föll kraftigt 2018
2018 gick i torkans tecken. Preliminära siffor för
2018 visar att det totala
reala produktionsvärdet
för livsmedel i jordbrukssektorn minskade med
6 procent jämfört med
2017 vilket främst beror
på att skörden blev den
lägsta på 50 år.
LRFs mål för värdeutvecklingen är att det reala
produktionsvärdet för
livsmedel ska växa med 3
procent per år i primärledet. Räknat med ränta på
ränta innebär det att målet
för 2018 är 12,6 procent
jämfört med basåren som
är ett genomsnittligt index
för åren 2010-2014.
Total värdeutveckling för
livsmedel under målet
Det totala produktionsvärdet minskade 6 procent
jämfört med 2017 och hamnar 3 procent över basåren,
långt under målet 12,6
på procent. Totalt landar
spannmål och övriga vegetabilier* på -21 respektive
-27 procent under basåren
2010-14. Animalier ligger i större utsträckning
i takt med målsättningen
för värdeutvecklingen där
alla produktionsslag med
undantag för gris ligger en
bra bit över målet. Det är

framför allt nöt, småskaligt
och ekologiskt som med
sin värdeökning på 34, 50
och 53 procent jämfört
med basåren som bidrar till
att den totala värdeutvecklingen trots allt landar på 3
procent och inte ännu mer
än -9,6 enheter från målet.
Stora tapp i volym för
vegetabilier
Tittar vi på den bakomliggande pris- och volymutvecklingen för vegetabilier
skedde det ett rejält volymtapp, för många grödor
blev skörden hälften mot
året före. Jordbruksverkets
preliminära skördeuppskattning visar att oljeväxter landade på 42 procent
lägre än förra året. Även
volymen för proteingrödor
blev mindre än hälften mot
vad den varit de senaste
åren. Spannmålsvolymen
landade på 3,3 miljoner
ton vilket är den lägsta
skörden i Sverige sedan
1959. Bristen på vallfoder
har dessutom medfört att
mer spannmål än vanligt
har ensilerats som grönfoder istället för att tröskas
som spannmål.
Prisuppgång en naturlig
påföljd med konsekvenser
Ökningen i pris på de flesta
vegetabilier är en direkt effekt av brist på marknaden,

inte bara i Sverige utan
även i många andra länder
som också hade en ovanligt
torr sommar. Potatis, frukt
och grönsaker ökade 14
respektive 12 procent i pris
jämfört med 2017. Spannmål såg en real prisökning
med 27 procent jämfört
med 2017. Prisuppgången
har kompenserat något av
den minskade volymen för
lantbrukarna men kan i totalen inte kompensera för
de tappade volymerna. I de
fall, framför allt på spannmålssidan, där skördeleveranser varit kontraktsbundna blev de ekonomiska
konsekvenserna stora för
den enskilde företagaren.
De kraftigt ökade priserna
har också medfört pressad
lönsamhet i animalieproduktionen.
Hög kostnadsmassa för
animalieproduktionen
De höga foderkostnaderna
beaktas inte i produktionsvärdet men de påverkar
lönsamheten. De tydligaste
förändringarna för nötkött
är att exporten ökade kraftigt under slutet av året och
att slaktköerna har varit
långa. 2018 slutar preliminärt med en 4 procentig
volymutveckling på nöt
jämfört med 2017. Ökningen består nästan uteslutande av hondjur vilket indi-

kerar att ökningen snarare
beror på utslaktning än en
bestående produktionsökning. Prisutvecklingen på
nöt har gått ned de senaste
åren men ligger ändå på 29
procent över prisnivån för
basåren 2010-2014.
Invägningen av mjölk
minskade med 2 procent
under 2018 vilket är en
fortsättning på trenden
från 2017. Detta indikerar
att volymminskningarna
främst beror på svag lönsamheten under en längre
tid snarare än ett resultat
av torkan. På årsbasis blev
mjölkpriset 4 procent lägre
än 2017 när inflationen är
borträknad.
Grisproduktionen har
haft en stark prisutveckling
över flera år, de senaste
åren har dock prisökningen varit lägre än inflationen vilket innebär sjunkande realpris. Volymen ökade
totalt 4 procent under året
men det finns indikatorer
på minskad volym 2019.
Den extrema torkan
och det minskade produktionsvärdet under 2018
har således slagit hårt mot
lönsamheten hos såväl
växtodlingsföretagen som
animalieproducenterna.
Sophie Lind
sophie.lind@lrf.se

Källa: Så går det på Matmarknaden, kvartalsrapport 4, 2018. Lars Jonasson.
Läs hela rapporten ”Så går det på matmarknaden” på lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning
I Matmarknaden presenteras en uppföljning av livsmedelsmarknaden som summerar den senaste tidens utveckling av
produktionsvärde, volymer, priser och exportnivå. Siffrorna stäms av mot målen i livsmedelsstrategin.
*oljeväxter, socker och proteingrödor
Fotnot: alla siffor för 2018 är preliminära
Lantbrukskonjunkturen. Denna konjunkturrapport ges ut av Lantbrukarnas Riksförbund och utkommer med några nummer per år tillsammans med Internationella Perspektiv. Den avser att ge en bred översikt
av konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen inom
lantbruket. Underlag hämtas från officiella publikationer.
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