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Rapporten beskriver hur strukturen i det svenska jordbruket har förändrats under 
perioden 1990–2015, med fokus på fyra inriktningar inom jordbruket: produktion av 
griskött, nötkött och mjölk samt växtodling. 

Dessutom har inriktningarnas och gårdars konkurrenskraft studerats. I rapporten 
redovisar vi produktivitetsberäkningar och lönsamhetsindikatorer för gårdar som är 
specialiserade inom de fyra inriktningarna.
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Sammanfattning
Rapporten beskriver hur strukturen i det svenska jordbruket har förändrats under peri-
oden 1990–2015, med fokus på fyra inriktningar inom jordbruket: produktionen av 
griskött, nötkött och mjölk samt inom växtodling. Den svenska strukturförändringen 
jämförs också med utvalda OECD-länders under perioden 1995–2000. I rapporten 
redovisar vi också produktivitetsförändringar och lönsamhetsindikatorer under peri-
oden 2002–2014 för gårdar som är specialiserade inom de fyra inriktningarna. 

Strukturen förändras mot färre och större gårdar

Trenden går mot färre och större gårdar i alla de fyra inriktningarna. Orsakerna till 
utvecklingen skiljer sig dock mellan inriktningarna och i olika delar av landet. Gris-
köttsproduktion är den enda inriktningen där gårdarna blivit allt mer lika i storlek. 
Orsaken var här att mindre gårdar försvann i högre grad än större gårdar, och att de 
mindre gårdarna växte snabbare än de största gårdarna. I de tre andra inriktningarna 
har storleksfördelningen tvärtom polariserats, genom att större gårdar har försvunnit i 
något högre utsträckning än mindre gårdar, och att större gårdar vuxit snabbare än de 
mindre gårdarna.

Strukturförändringens hastighet i Sverige och i andra länder

Griskötts- och mjölkproduktion har haft en snabb strukturförändring i jämförelse med 
andra länder i Europa och Nordamerika. Nötköttsproduktion har också haft en snabb 
strukturförändring, om än långsammare än i andra länder. Växtodling har haft en 
långsammare strukturförändring både jämfört med de andra inriktningarna och i för-
hållande till andra länder. 

Produktivitetens utveckling

Produktiviteten ökar snabbast där strukturförändringen, i antal företag och storlek, går 
fortast. Generellt är större gårdar mer lönsamma och har en högre produktivitet. Gris-
kötts- och mjölkproduktion, som har haft den snabbaste strukturförändringen av 
inriktningarna, har också haft högst tillväxt i produktivitet. 

Specialiserade växtodlingsgårdar är den enda av inriktningarna som haft negativ pro-
duktivitetstillväxt och var, tillsammans med nötköttsproduktion, en av de två inrikt-
ningarna med ökande produktion under den observerade perioden. Den negativa 
produktivitetstillväxten i inriktningen var främst relaterad till ett tydligt fokus på jord-
bruksmarksproduktivitet, på bekostnad av produktiviteten i användningen av andra 
produktionsfaktorer. Speciellt större växtodlingsgårdar har fokuserat på avkastningen 
per hektar åkermark.   
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Ordlista
Begrepp och definitioner i rapporten

CR Ett lönsamhetsmått som visar om produktionsvärdet mot  
 svarar de kostnader som uppstår av produktionen.

EU Europeiska unionen

FAO FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Ginikoefficient   Ett mått på ojämlikhet. I rapporten används måttet för att   
 återspegla variationen i gårdsstorlek.

JEU Jordbruksekonomiska undersökningen. Detta är den svenska   
 versionen av den statistik som samlas in på europeisk nivå   
 under namnet FADN (Farm Accountancy Data Network).  

OECD The Organisation for Economic Co-operation and  
 Development

Partiell produktivitet Kvoten mellan producerade varor och tjänster och använd  
 ning av en produktionsfaktor.

PCB Ett lönsamhetsmått som visar om produktionsvärdet mot  
 svarar de kostnader som uppstår av produktionen (inklusive   
 skattade kostnader för produktionsfaktorerna, eget arbete och  
 användning av jordbruksmark), 

Produktionsfaktorer De faktorer som används för att producerar varor och   
 tjänster. De inkluderar arbetskraft, kapital, material och  
 köpta  tjänster.  

Produktionsvärde Värdet av all jordbruksproduktion som skett på gården  
 under  året.

Produktivitet Kvoten mellan kvantiteten producerade varor och tjänster   
 och kvantiteten använda produktionsfaktorer.

Produktivitetstillväxt Förändring i produktivitet över tid. Den mäter de föränd  
 ringar i produktion som inte kan härledas till att mer eller   
 mindre produktionsfaktorer används.

Specialiserade gårdar Gårdar där huvuddelen av värdet av jordbruksproduktionen   
 kommer från en inriktning,

Strukturutveckling Förändringar i storleksfördelningen och antalet gårdar inom   
 jordbruket över tid 

USDA  United States Department of Agriculture
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1 Inledning
Jordbruksföretag i de flesta utvecklade ekonomier står inför en rad utmaningar.  Det 
svenska jordbruket. Jordbruket har de senaste decennierna präglats av lägre priser på 
producerade varor i relation till priser på produktionsfaktorer. Det beror bland annat 
på ökad internationell konkurrens. Jordbruket står också inför långsiktiga utmaningar 
som åldrande befolkning, klimatförändringar och globalt växande befolkning. Samma 
utmaningar möter jordbruksföretag i de flesta utvecklade ekonomier.

Produktivitetstillväxt är en avgörande faktor för företags och länders konkurrenskraft 
och därmed för ekonomiskt välstånd och levnadsstandard. Produktiviteten speglar hur 
effektivt resurser används för att producera varor och tjänster. Den mäter producenters 
förmåga att konvertera arbetskraft, kapital och andra produktionsfaktorer till produkter. 

När produktionsfaktorer används allt effektivare över tid kallas det för produktivitets-
tillväxt. Produktivitetstillväxt är den huvudsakliga drivkraften för långsiktiga förbätt-
ringar i ekonomiskt välstånd och levnadsstandard. Höjd produktivitet ger 
förutsättning till lägre produktionskostnader och högre inkomster, det vill säga för-
bättrad produktivitet kan leda till högre avkastning på kapital, högre löner, större vin-
ster och ökade skatteintäkter. Produktivitetstillväxt kan leda till lägre priser för 
konsumenter. Den kan också ge miljövinster, genom att till exempel mindre jord-
bruksmark, vatten, bekämpningsmedel och gödsel används för att producera samma 
volym produkter.  

Lönsamhetens förändringar i det svenska jordbruket har, enligt tidigare studier, främst 
påverkats av utvecklingen av avräkningspriser, produktionsfaktorpriser och produkti-
vitet, och endast i mindre utsträckning av ökat produktion, (Jordbruksverket, 2016). 
Gårdar med höjd lönsamhet har generellt ökat sin produktivitet, och då främst genom 
höjd teknisk effektivitet och förbättrad fördelning av produktionsfaktorerna. Sam-
bandet gäller även för gårdar med sjunkande lönsamhet. De har sänkt sin produkti-
vitet, främst till följd av sänkt teknisk effektivitet och försämrad fördelning av 
produktionsfaktorer.

Strukturförändringar är en av de viktigaste faktorerna för produktivitetstillväxt i jord-
bruket. Det beror på att mer produktiva gårdar växer och mindre produktiva gårdar 
lägger ner sin produktion. För att förstå och analysera jordbrukets produktivitetstill-
växt behövs därför insikt i jordbrukets struktur och strukturutveckling.

1.1 Syfte
• Analysera det svenska jordbrukets struktur, det vill säga gårdarnas storleksfördel-

ning, och hur den har förändrats under perioden 1990–2015. Analysen behandlar 
både jordbruket som helhet och utvalda produktionsinriktningar (växtodling, nöt-
kötts-, griskötts- och mjölkproduktion), och görs såväl för hela Sverige som för 
olika delar av landet.  

• Jämföra den svenska strukturen och dess förändringar med andra länders under 
åren 1995–2010. 
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• Analysera hur produktivitet och lönsamhet har utvecklats i utvalda produktionsin-
riktningar under perioden 2004–2014. 

o Identifiera trender i produktivitetstillväxten i hela Sverige och i olika delar 
av landet.

o Från vetenskaplig teori åskådliggöra vad som utgör drivkrafter för respek-
tive hindrar produktivitetstillväxt.

1.2 Disposition
Det inledande kapitlet presenterar studiens syfte och avgränsningar. I kapitel 2 för-
klarar vi begreppet produktivitet och vilka faktorer som driver strukturomvandling 
och produktivitetstillväxt. De metoder och data som vi använt beskrivs i kapitel 3. De 
följande kapitlen beskriver hur jordbrukets produktivitet och struktur har utvecklats. 
Kapitel 4 sammanfattar strukturförändringen övergripande i Sverige. Utvecklingen av 
struktur och produktivitet i de fyra inriktningar beskrivs i kapitel 5. Kapitlet inleds 
med en sammanfattning (5.1) och en överblick över produktivitetsutvecklingen i 
inriktningarna (5.2), och sedan följer ett delkapitel för varje inriktning: grisköttspro-
duktion (5.3), nötköttsproduktion (5.4), mjölkproduktion (5.5) och växtodling (5.6). 
Delkapitlen är omfattande och genomgripande och kräver kunskaper om produktivi-
tetsbegreppet och storleksmått. Delkapitlen för inriktningarna kan läsas separat. Det 
sista kapitlet innehåller slutsatser och förslag på fortsatta studier.    

1.3 Avgränsningar
Vi använder en metod som OECD rekommenderar, och som används i bland annat 
Australien för att beräkna produktivitet inom jordbruket utifrån data på gårdsnivå. En 
kortfattad beskrivning av metoden finns i avsnitt 3.2. Detaljerade beskrivningar av 
den finns i OECD (2015) och Zhao m.fl. (2012) . Metoden drar nytta av de möjlig-
heter som uppkommer genom att använda data på gårdsnivå samtidigt som kraven på 
datakvalitet och -omfattning är relativt låga. Det underlättar kontinuerliga och mellan 
länder jämförbara produktivitetsberäkningar.

Även om begreppet produktivitet är väletablerat så finns det olika sätt att beräkna pro-
duktivitet och mäta produktion och produktionsfaktorer. Dessa skillnader kan leda till 
olika tolkningar av den skattade produktiviteten. Det finns ett flertal produktivitets-
mått, och vilket man väljer beror i stort sett på användningsområde och tillgängliga 
data. Skillnader mellan olika produktivitetsmått diskuteras kortfattat i avsnitt 2.1. 

I denna rapport beräknar vi produktivitet endast utifrån handelsbar produktion och 
produktionsfaktorer. Så har produktivitetsbegreppet historiskt använts. Nu pågår en 
diskussion om hur begreppet kan utvecklas för att också inkludera icke handelsbar 
produktion och produktionsfaktorer, såsom kollektiva nyttigheter, för att systematiskt 
kunna följa jordbrukets hållbara produktivitetsutveckling.1 Det finns inget självklart 
motståndsförhållande mellan produktivitetsutveckling och en hållbar användning av 
naturresurser. Men det uppstår en risk för missbedömning av effektiviteten i produk-
tionsprocessen (omvandlingen av produktionsfaktorer till varor och tjänster) om inte 

1 OECD anordnade december 2015 ett seminarium om hur icke handelsbar produktion och produktionsfaktorer kan inkluderas i produktivitetsberäkningarna. Mer   
 information om seminariet och relevanta artiklar kan hittas på OECDs webbplats: http://www.oecd.org/tad/events/environmentally-adjusted-total-factor-productivity-  
 in-agriculture.htm
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icke handelsbar produktion och produktionsfaktorer också tas med i produktivitetsbe-
räkningarna. För närvarande finns tyvärr ingen konsensus kring hur icke handelsbar 
produktion och produktionsfaktorer ska inkluderas i produktivitetsberäkningar. Dess-
utom saknas ännu mycket av de data som skulle behövas för beräkningarna.

Rapporten omfattar endast strukturförändringar i termer av hur gårdarnas storleksför-
delning och antal har förändrats över tid. Gårdarnas storlek är mätt i hektar åkermark 
eller antalet djur, beroende på produktionsinriktning. Strukturförändring definieras i 
rapporten på samma sätt som i OECD (2016). I rapporten använder vi genomgående 
företag och gård som synonymer för producenter av jordbruksprodukter.

Jämförelsen med andra länder är begränsad till de länder, produktionsinriktningar, år 
och mått på centraltendens 2 som är inkluderade i OECD (2016). OECD studien är 
begränsad till länder i Europa, Nordamerika och Asien. För att förenkla analysen har 
vi begränsat jämförelsen till ett urval av dessa länder. Urvalet baserades främst på om 
länderna presenterat jämförbar statistik i OECD-studien. Urvalet är vidare begränsat 
till sådana länder som har jämförbara produktionssystem eller som ligger i Sveriges 
geografiska närhet. Kanada är det enda land från Nordamerika som inkluderas, då 
övriga länder inte presenterar jämförbar statistik för alla produktionsinriktningar.  

Länder som kontinuerligt följer produktivitetstillväxten, såsom USA och Australien, 
har tidserier som går tillbaka början av 1900-talet. De relativt korta tidserier som 
används i denna rapport gör att det finns en risk att den långsiktiga produktivitetstill-
växten missbedöms och tillväxttakten över- eller underskattas. Det är därför viktigt att 
tolka resultaten med viss försiktighet. Speciellt val av start- och slutår i beräkningarna 
kan ha stor betydelse för resultatet av beräkningarna. I rapporten har tidserier för pro-
duktion, användning av produktionsfaktorer och produktivitet använts för att kontrol-
lera att val av start- och slutår inte har en oproportionell påverkan på den beräknade 
produktivitetstillväxten. Ett direkt resultat är att beräkningen av produktivitetstill-
växten för specialiserad grisproduktion begränsas till perioden 2002–2013. Marknads-
förutsättningarna var dåliga för inriktningen 2014, och om perioden inte begränsas så 
underskattas sannolikt produktivitetstillväxten.

Även om denna studie främst är fokuserad på strukturutveckling och produktivitet så 
inkluderar den också lönsamhetsmått och hur lönsamheten har utvecklas över tid. 
Lönsamhet används ofta som ett kortsiktigt mått på konkurrenskraft. Rapporten inklu-
derar mått på lönsamhet för att tydligare kunna beskriva drivkrafterna bakom de för-
ändringar som kan observeras i struktur och produktivitet. Övriga perspektiv kring 
begreppet lönsamhet beaktas inte. 

Rapporten använder statistik från Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) i pro-
duktivitetsberäkningarna. JEU är den enda tillgängliga källan till produktionsstatistik 
som systematiskt samlas in på gårdsnivå. Sådan statistik är nödvändig för att kunna 
analysera produktivitet och produktivitetstillväxt, inte bara på nationell nivå, utan 
också på regional- och gårdsnivå.

2 Det finns en rad mått som kan användas för att beskriva en datamängds centraltendens och de har alla sitt användningsområde. Vanliga centralmått inkluderar 
 (aritmetiskt) medelvärde och median.
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2 Produktivitet och strukturförändring
Jordbruket i Sverige har under en längre tid präglas av en snabb strukturförändring, 
karakteriserad av allt större och färre gårdar. Alternativa medelstora produktions-
system som ekologisk och betesintensiv produktion verkar inte ha samma stordrifts-
fördelar som konventionell produktion, det vill säga en mindre optimal storlek, vilket 
har gjort att trenden mot större gårdar inte är lika ensidig de senaste decennierna. 
Denna omvandling av jordbruket är inte unik för Sverige och liknade omvandlingar 
kan observeras i de flesta avancerade ekonomier (OECD, 2016). Vilka faktorer som 
driver strukturförändringen i jordbruket beskrivs i avsnitt 2.2. 

2.1 Vad är produktivitet?
Produktivitet är effektiviteten med vilken produktionsfaktorer omvandlas till varor 
och tjänster. De flesta företag har liten eller ingen möjlighet att påverka priset på de 
varor och tjänster företaget producerar och de produktionsfaktorer som används i pro-
duktionen. För en given produktion är det alltså företagets produktivitet som 
bestämmer företagets konkurrenskraft och överlevnad. 

Produktivitet mäts genom att beräkna kvoten mellan kvantiteten producerade varor 
och tjänster och kvantiteten använda produktionsfaktorer. 

Produktiviteten ökar om:

• produktionen ökar samtidigt som samma eller mindre mängd produktionsfaktorer 
används,

• både produktionen och använda produktionsfaktorer ökar men produktionen ökar 
i en snabbare takt,

• både produktionen och använda produktionsfaktorer minskar, men produktionen 
minskar i en långsammare takt.

Produktivitetstillväxt är förändringar i produktivitet över tid. Den mäter de föränd-
ringar i produktionen som inte kan härledas till att mer eller mindre produktionsfak-
torer används. Produktivitetstillväxt beror oftast på teknologiska förändringar men 
den påverkas ofta i praktiken också av andra faktorer. De viktigaste faktorerna bakom 
produktivitetstillväxt diskuteras i avsnitt 2.3.

2.1.1 Total faktorproduktivitet och partiell produktivitet

Det finns två huvudgrupper av produktivitetsmått: total faktorproduktivitet och par-
tiell produktivitet.

Total faktorproduktivitet (TFP) omfattar samtliga produkter och produktionsfaktorer 
och är därför generellt ett bättre mått på den övergripande produktivitetsutvecklingen. 

Partiella produktivitetsmått är lättare att beräkna och kan ge en bra bild av produktivi-
tetstillväxten. Partiella mått kan också vara användbara för att bättre förstå vilka bak-
omliggande faktorer som driver den övergripande produktivitetsutvecklingen. 

Partiella produktivitetsmått kan dock ge upphov till felaktiga slutsatser om den över-
gripande utvecklingen om man förenklat kopplar förändringar i teknik och effektivitet 
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och substitution av produktionsfaktorer till en enda produktionsfaktor. Exempelvis 
bör en investering i en mjölkrobot, som främst kan ses som en arbetsbesparande 
investering, öka arbetsproduktiviteten (mindre arbetade timmar per ton mjölk). Men 
mjölkroboten ökar också det kapital som används för att producera mjölk så att kapi-
talproduktiviteten minskar (mer använt kapital per ton mjölk). Utifrån de partiella 
måtten är det omöjligt att bedöma den övergripande produktivitetsutvecklingen. För 
att få en förståelse för den övergripande produktivitetstillväxten måste TFP beräknas.

2.1.2 Bruttoproduktion och förädlingsvärde

Mått på total faktorproduktivitet kan delas in i två grupper, beroende på om bruttopro-
duktion eller förädlingsvärde används i beräkningarna. Båda är giltiga mått på TFP, 
men de ger olika skattningar av TFP, och är inte jämförbara. Om båda måtten 
beräknas på samma data så ger TFP som använder förädlingsvärde ett högre värde än 
TFP som använder bruttoproduktion (Zhao m.fl., 2012).     

• Bruttoproduktion = den totala produktionen, mäts oftast i termer av värde 

• Förädlingsvärde = bruttoproduktion - insatsvaror

Insatsvaror är produktionsfaktorer som förbrukas i produktionen av varor och tjänster. 
Exempel på insatsvaror inom jordbruket inkluderar bland annat foder, diesel, göd-
ningsmedel, växtskyddsmedel, utsäde och veterinärtjänster. Produktionsfaktorer som 
inte förbrukas inkluderar kapital och arbetskraft.

• Förädlingsvärde TFP reflekterar effektiviteten med vilken kapital och arbetskraft 
används för att producera i termer av förädlingsvärde. 

• Bruttoproduktion TFP reflekterar effektiviteten med vilken samtliga produktions-
faktorer, inklusive insatsvaror, används för att producera varor och tjänster. 

Förädlingsvärde TFP är ofta att föredra men har vissa begränsningar. Förädlingsvärde 
TFP är generellt lättare att beräkna och aggregera över olika branscher, men det kan 
inte användas när fler faktorer än kapital och arbetskraft är av intresse (OECD 2001). 
När man använder förädlingsvärde TFP bortser man från möjligheten att insatsvaror 
kan vara substitut för kapital och arbetskraft. Vidare finns ett underförstått antagande 
att insatsvaror inte kan användas mer effektivt i produktionen, eftersom alla teknolo-
giska förändringar kopplas till kapital och arbetskraft (RIRDC, 2011).   

2.2 Faktorer som driver jordbrukets 
strukturförändringar

Goddard m.fl. (1993) identifierar åtta huvudsakliga faktorer som driver jordbrukets 
strukturförändringar:

1. teknologi (skalekonomier),

2. priser (substitutionseffekter produktionsfaktorer och konsumtion), 

3. ekonomisk utveckling,

4. sysselsättning utanför jordbruket,

5. humankapital (ledarskap och konsumtionsmönster),
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6. demografiska faktorer,

7. förändringar i marknadsstruktur och

8. förändringar i jordbrukspolitiken.

Dessa faktorer kan variera över tid och rum och de kan både samverka och mot-
verka varandra. Flera är nära relaterade och diskuteras därför nedan i fem övergri-
pande grupper 3. 

2.2.1 Ekonomisk utveckling, relativa produktionsfaktorpriser och 
förändringar i industristruktur

Från och med industrialiseringen har jordbruket fått en mindre betydelse i de flesta 
utvecklade länder, samtidigt som tillverkningsindustrin och tjänstesektorn har fått en 
ökad betydelse. Denna övergång har i de flesta fall inneburit en förskjutning av 
arbetskraft från jordbruket till andra sektorer, på grund av en bättre avkastning på 
arbete i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn jämfört med jordbrukssektorn. Inom 
jordbruket har den relativt sett tilltagande kostnaden för arbetskraft varit drivande i 
utvecklingen av arbetsbesparande teknologier, som gör det möjligt att driva större 
gårdar och på så sätt tjäna en inkomst som är jämförbar med andra sektorers. Till 
exempel Kislev och Peterson (1982) finner att relativpriset på kapital och arbetskraft 
var en mycket viktigt drivkraft i strukturutvecklingen för spannmålsgårdar i USA 
under perioden 1930-1970. 

Mindre gårdar kan överleva genom självexploatering av arbetskraft och kapital. 
Arbetskostnaden kan ha en mindre betydelse för mindre (familje-) jordbruk som inte 
har några anställda, och de har därför en helt annan ekonomisk struktur än gårdar som 
är beroende av anställd personal. Till exempel Zepeda (1995) finner att mindre famil-
jeägda mjölkgårdar i Wisconsin (USA) är villiga att få en låg avkastning på sitt eget 
arbete och kapital när mjölkpriset sjunker, istället för att lämna sektorn.   

2.2.2 Tekniska förändringar, skalekonomier och sysselsättning utanför 
jordbruket

Tekniska förändringar och innovation fortsätter att vara viktiga drivkrafter för jord-
brukets strukturförändringar. Mekaniseringen av jordbruket tillät bönderna att bruka 
större arealer med mindre arbetskraft och gav betydande stordriftsfördelar i jord-
bruksproduktionen. USDA (2013) hävdar att även annan teknisk utveckling, såsom 
bekämpningsmedel, genetiskt modifierat utsäde, jordbearbetning och informations-
teknik, också bidrog till att konsolidera växtodlingsgårdar i USA. Utvecklingen mot 
arbetsbesparande teknik har särskilt möjliggjort en ökande gårdsstorlek i fråga om 
areal och annat kapital. Arbetssparande teknik har dessutom lett till för jordbrukarna 
att koncentrera sig på produktion av en eller ett fåtal specialiserade produkter, vilket 
har skapat betydande skaleffekter inom jordbruket.

Weiss (1999) visar, i sin studie av 50 000 jordbrukshushåll i Österrike, att heltids- och 
deltidsjordbruk växer på olika sätt. Heltidsgårdar brukar öka sin storlek och röra sig 
mot nästa högre storleksklass. Brukare av deltidsgårdar tenderar istället att öka syssel-
sättningen utanför gården och minska storleken på sin jordbruksverksamhet. Han 
finner också att skalavkastningen (hur mycket produktionen ökar när man ökar 

3 Detta avsnitt bygger i stort på det bakgrundsmaterial som togs fram inom OECDs nätverk för analyser på gårdsnivå inför rapporten OECD (2016).
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insatsen av produktionsfaktorer) tenderar att vara större för mindre gårdar, jämfört 
medelstora och stora gårdar. Detta indikerar att skalavkastningen kan vara högre i 
länder och inriktningar som kännetecknas av småskaligt jordbruk och därmed känne-
tecknas av snabbare strukturförändringar.

Generellt har stora företag en högre produktivitetstillväxt jämfört med små företag.  
Stordriftsfördelar anses vara en av de viktigaste drivkrafterna för aggregerad produk-
tivitetstillväxt (OECD, 2016). Även om man kan förvänta sig en tydlig koppling 
mellan strukturella förändringar och jordbrukens lönsamhet och produktivitet så finns 
det ingen konsensus i litteraturen att stora jordbruk är mer konkurrenskraftiga än små 
jordbruk (se OECD 2010 för en litteratursammanställning). AgriFood (2015a) finner 
att mjölkgårdar med färre än 50 djurenheter och grisgårdar med färre än 300 djuren-
heter är mindre effektiva jämfört med gårdar med fler djurenheter. De finner också att 
växtodlingsgårdar med mindre än 100 hektar åker är mindre effektiva än större 
gårdar.

2.2.3 Humankapital och demografiska faktorer

Humankapital är utbildning, färdigheter, talanger och kompetensen hos de personer 
som verkar inom företaget. Den underlättar för företagen att möta förändringar i 
priser och teknik och därför är det vanligt att anta att gårdsstorleken ökar med human-
kapital. Å andra sidan har bättre utbildade och kompetenta bönder större möjligheter 
att hitta sysselsättning utanför jordbruket (Sumner och Leiby, 1987). 

Strukturförändringar inom jordbruket sker ofta vid generationsskiften. Ålderssam-
mansättningen på landsbygden kan därför vara en drivkraft för strukturella föränd-
ringar, speciellt i länder med ett relativt stort antal äldre bönder (Goddard m.fl., 1993). 
Lagar, skatter och jordbruksstöd kan underlätta eller försvåra generationsskiften. 

Generationsöverföring inom familjen ökar sannolikheten för jordbruks överlevnad 
och tillväxt. Weiss (1999) visade på detta samband i Österrike på 1990-talet. Lik-
nande resultat presenterades av Mishra m.fl. (2010) för gårdar i USA.

2.2.4 Förändringar i marknadsstruktur

Ökade möjligheter att köpa in tjänster kan ha påverkat strukturutvecklingen genom de 
minskar risker som uppstår vid en specialiserad produktion (OECD, 2016). Mindre 
jordbruk är troligen mer flexibla att hantera oväntade förändringar i jordbrukets yttre 
miljö. Flexibiliteten beror inte bara på företagsstorlek utan också på andra faktorer, 
som till exempel skuldsättningsgrad. 

Sedan mitten av 1990-talet kan strukturomvandlingen inte generellt beskrivas som en 
enda trend mot större gårdar. Brock och Barham (2009) rapporterar att medelstora 
alternativa produktionssystem, som exempelvis ekologisk och betesintensiv mjölk-
produktion, har vuxit fram i Wisconsin. En liknande utveckling kan observeras i EU 
och Sverige.  

2.2.5 Förändringar i jordbrukspolitiken

Jordbrukspolitiken kan vara effektiv för att begränsa eller påskynda strukturomvand-
lingen inom jordbruket. Till exempel kan kvoter och andra produktionsbegränsningar 
fördröja strukturomvandlingen. 
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Jordbrukspolitiken kan påverka strukturomvandlingen och jordbruksföretagens över-
levnad genom flera mekanismer (Key och Roberts, 2006):

• Gårdar som får höga utbetalningar kan trissa upp priserna på mark och andra 
resurser och därmed få gårdar med lägre utbetalningar att avveckla produktionen 
eller minska i storlek.

• Högre utbetalningar kan göra jordbruk mer lönsamt jämfört med andra yrken och 
därmed minska incitamenten att avveckla produktionen.

• Stödutbetalningar kan förbättra de finansiella möjligheterna för gårdarna att uppnå 
optimal storlek. 

Key och Roberts (2006) finner att ökade utbetalningar signifikant minskade antalet 
konkurser i amerikanska jordbruk mellan 1987 och 1997, och att effekten var propor-
tionellt större för större gårdar. Detta indikerar att det amerikanska jordbruksstödet 
oproportionellt har gynnat större gårdar.  

Jordbrukspolitiken kan också påverka strukturomvandlingen genom att påverka de 
risker som är förknippade med jordbruk. Skördeförsäkringsprogram och konjunktur-
utjämnande utbetalningar minskar inkomstrisken, vilket tillåter jordbrukare att specia-
lisera sig och att utnyttja stordriftsfördelar (OECD, 2011). Frikopplade stöd kan också 
minska inkomstrisken genom att minska betydelsen av inkomst från marknaden. Ett 
exempel är gårdsstödet, som gör att fler jordbrukare stannar kvar i sektorn och därför 
begränsar strukturomvandlingen (AgriFood, 2015b). Särskilda program är speciellt 
riktade för att påverka strukturomvandlingen, till exempel stöd till unga jordbrukare, 
investeringsstöd och förtidspensioner. I Sverige är det möjligt att söka bland annat 
startstöd och investeringsstöd. 

Genom att införa begränsningar i resursanvändningen kan en klimat- och miljöan-
passad jordbrukspolitik minska de skalekonomier som kännetecknar en specialiserad 
och intensiv jordbruksproduktion och därmed motverka utvecklingen mot större 
gårdar (Bokusheva m.fl., 2012).

Även lagar och regler utanför jordbrukspolitiken påverkar strukturomvandlingen. Ett 
exempel är jordförvärvslagstiftningen som hindrar aktiebolag att äga jordbruksmark.

2.3 Vad ger produktivitetstillväxt?
Produktiviteten ökar när ny teknologi och kunskap ökar effektiviteten i produktions-
processen, dvs. när omvandlingen av produktionsfaktorer till varor och tjänster blir 
effektivare. Ökad produktivitet kan möjliggöras på tre sätt:

• Ny teknologi och kunskap utvecklas.

• Tillgänglig teknologi och kunskap införs med högre hastighet.

• Mindre effektiva företag lägger ner sin produktion.

Möjligheten för ett företag att öka sin produktivitet beror på en rad faktorer, både 
sådana som företaget kan och inte kan påverka (se till exempel Zhao m.fl. (2012) och 
OECD (2015)). 
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2.3.1 Företagsspecifika faktorer som påverkar produktiviteten

Företagsledning kan vara viktig för produktivitetstillväxt, speciellt beslut kring orga-
nisation, resursallokering, storlek, omfattning och marknadsföring. För att öka pro-
duktiviteten måste företagaren optimera dessa faktorer för att dra fördelar av 
förändrade yttre förutsättningar och ny teknologi och kunskap. 

Tillgång till kunnig arbetskraft är nödvändig för att företag ska kunna öka sin produk-
tivitet. Andra aspekter av humankapital, som utbildning, hälsa och ålder, är också 
viktiga för produktivitetstillväxt. Humankapital främjar innovationer och ökar företa-
gens konkurrenskraft och överlevnad. 

Generellt har stora företag en högre produktivitetstillväxt jämfört med små företag. 
Stordriftsfördelar anses vara en av de viktigaste faktorerna drivkrafterna för aggre-
gerad produktivitetstillväxt (OECD, 2016). Stora företag kan också ofta lättare dra 
fördel av ny teknologi och kunskap, som dessutom ofta är mer lämplig för stora företag. 

Att öka produktiviteten kan vara kostsamt, i pengar eller tid. Lönsamhet, tillgång till 
krediter, och tillgång till andra inkomster kan påverka företagets möjlighet att göra 
investeringar eller söka kunskap för att öka produktiviteten.

2.3.2  Andra faktorer som påverkar produktiviteten

Ökad produktivitet är ofta ett resultat av forskning och innovationer. Satsningar för 
att utveckla nya och bättre produktionsmetoder och bättre varor och tjänster är en 
grundförutsättning för produktivitetstillväxt. 

Marknadsförutsättningar kan fungera som starka incitament för produktivitetstill-
växt. Till exempel ger ökad konkurrens incitament för ökad produktivitet, så att före-
taget kan fortsätta att vara konkurrenskraftigt. Andra marknadsförutsättningar, som 
efterfrågan och relativpriser, kan också skapa incitament för produktivitetstillväxt.

Ett jordbruksföretags produktivitet är starkt miljö- och klimatbetingad. Möjlighe-
terna till produktivitetstillväxt är starkt relaterade till markkvalitet, jordens bördighet, 
kvalitet och tillgång på vatten, klimatvariationer och klimatförändringar. 
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3 Metod och data

3.1 Vilka mått används för att beskriva 
strukturutvecklingen?

I rapporten används traditionella mått för att beskriva gårdsstorlek och förändringar i 
storleksfördelningen. Dessutom används viktade medianvärden och ginikoefficienter 
för att ytterligare utforska storleksfördelningen.

Traditionellt har främst medelvärden och medianer använts för att beskriva gårds-
storlek och förändringar i storleksfördelningen. I de flesta avancerade ekonomier är 
storleksfördelning tudelad: stora gårdar som står för en stor andel av jordbrukspro-
duktionen och ett stort antal små gårdar. Det stora antalet mindre gårdar gör att med-
elvärden och medianer inte representerar de gårdar som står för den stora delen av 
jordbruksproduktionen. Dessutom använder skilda länder olika tröskelvärden i defini-
tionen av jordbruksföretag. När storleksfördelning är mycket skev, eller olika defini-
tioner används, är det därför olämpligt att använda medelvärden och medianer när 
man jämför gårdsstorlekar över tid eller mellan länder. 

OECD (2016) rekommenderar att hektar- eller djurviktade medianvärden och giniko-
efficienter används tillsammans med mer traditionella mått på centraltendens för att 
beskriva strukturförändringar över tid och mellan länder. 

Viktade medianvärden (mittpunktstorlek) utgår från totala antal djur eller hektar och 
gårdsstorlek. För till exempel mjölkgårdar så finns hälften av alla mjölkkor i gårdar 
som är större och hälften i gårdar som är mindre än det viktade medianvärden.

Ginikoefficient är ett mått på ojämlikhet, som i rapporten används för att spegla varia-
tionen i gårdsstorlek. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Om alla gårdar 
är lika stora så har Ginikoefficienten värdet 0, och om alla jordbruksmark eller alla 
djur finns i en gård så har Ginikoefficienten värdet 1. Måttet bygger på lorenzkurvan. 

3.2 Hur beräknas produktivitet?
Den totala faktorproduktiviteten beräknas genom aggregering med hjälp av index-
metoder (Growth accounting). När man vill göra produktivitetsskattningar möter man 
problemet att de flesta företag, branscher och länder producerar mer är en produkt och 
ofta används mer än en produktionsfaktor i produktionen. Därför behöver man gene-
rellt aggregera produktion och produktionsfaktorer för att få ett produktionsvoly-
mindex och ett volym-index för produktionsfaktorerna. För att kunna aggregera 
heterogena produkter och produktionsfaktorer används generellt deras priser, då detta 
säkerställer att förändringar i produktivitet inte beror på förändringar i relativpriser. 
Kvoten mellan produktionsvolymindex och volymindex för produktionsfaktorerna ger 
ett produktivitetsindex. De variabler och beståndsdelar som används för att beräkna 
indexet redovisas i Appendix A1.

I rapporten beräknas total faktorproduktivitet (index) utifrån all handelsbar jordbruks-
produktion och produktionsfaktorer, för fyra specialiseringar av jordbruket: gris, nöt-
kött, mjölk och växtodling. Jordbrukets produktionsfaktorer är i rapporten uppdelade i 
fem beståndsdelar: 
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• Arbetskraft mäts i arbetade timmar och inkluderar både anställd och obetald 
arbetstid. 

• Kapital som används i produktion beräknas utifrån värdet på gårdens jordbruks-
byggnader, anläggningstillgångar och boskap.

• Jordbruksmark särskiljs från annat kapital då det en viktig produktionsfaktor i 
jordbruksproduktionen. Den inkluderar både ägd och arrenderad jordbruksmark.

• Material inkluderar varor som förbrukas i produktionen, såsom utsäde, foder, 
växtskyddsmedel, gödningsmedel, energi och bränsle.

• Service inkluderar tjänster som förbrukas i produktionen, såsom veterinärtjänster 
och löpande underhåll. 

Produktivitetsberäkningarna använder urvalsdata insamlade på gårdsnivå, se avsnitt 
3.2.2. Det gör att kvalitetsskillnader i produktion och använda produktionsfaktorer, 
som finns mellan företag, beaktas i beräkningar om de återspeglas i priset på produk-
tionen eller produktionsfaktorerna. 

För att skatta produktivitetstillväxten för en grupp av gårdar, till exempel i en region 
eller i en specialisering utifrån gårdsnivå data, används urvalsvikter. Vikterna som 
används är kalibrerade (poststratifierade) för att bättre spegla struktur- och produk-
tionsutvecklingen under den observerade perioden. Till exempel för mjölkgårdar 
används kvantiteten invägd mjölk för att kalibrera vikterna. 

3.2.1 Metoden för beräkning av total faktorproduktivitet

Den totala faktorproduktiviteten beräknas i tre steg:

1. Fisher index används för att aggregera jordbruksproduktion i grupper. Produk-
tionen aggregeras i grupperna växtodling, boskap, mjölk/gris och annan produk-
tion. Produktionsfaktorerna aggregeras i grupperna arbetskraft, kapital, 
jordbruksmark, material och service.

2. Grupperna i steg 1 aggregeras till ett produktionsindex och ett index för produk-
tionsfaktorer (Fisher index).

3. Ett TFP (index) beräknas utifrån kvoten mellan Produktionsindex och produk-
tionsfaktorer index.

Urvalsvikter appliceras antingen innan eller efter det att produktivitetsmått beräknas. 
Antingen appliceras vikterna efter det att produktiviteten har beräknas på gårdsnivå, 
alternativt aggregeras produktion och produktionsfaktorer först med hjälp av vikterna 
för att sedan beräkna produktiviteten på inriktnings- eller regionalnivå. Vikterna app-
liceras i efterhand för att få fram den genomsnittliga produktiviteten på gårdsnivå och 
appliceras på förhand för att få fram inriktningens eller regionens förmåga att konver-
tera produktionsfaktorer till produkter. För att kunna jämföra produktiviteten mellan 
gårdar används EKS-metoden (Caves m.fl., 1982). 

3.2.2 Vilka data används i produktivitetsberäkningarna?

Produktivitetsberäkningarna grundas på urvalsdata insamlade på gårdsnivå, genom 
jordbruksekonomiska undersökningen (JEU). Undersökningen är den svenska ver-
sionen av den statistik som samlas in på europeisk nivå under namnet FADN (Farm 
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Accountancy Data Network). JEU är en bokföringsundersökning, och består av ett 
roterande urval av cirka 1000 svenska gårdar per år. År 2014 är för närvarande det 
senaste året med publicerad JEU-statistik. Rapporten analyserar statistik för perioden 
2002–2014.

Rampopulationen i JEU utgörs av jordbruksföretag som ägs eller arrenderas av 
enskilda fysiska personer, enskilda bolag, handelsbolag eller aktiebolag. Vidare ska 
företagen ha standardiserade intäkter som överstiger 15 000 euro. Standardiserade 
intäkter är ett storleksmått på jordbruksföretag som används inom EU och som utgår 
från standardiserade intäkter (exklusive stöd) för olika produktionsgrenar. Urvalet är 
ett stratifierat, slumpmässigt urval av jordbruksföretag. Urvalet stratifieras efter län, 
driftinriktning och ekonomisk storlek. Rampopulationen motsvarar mer än 90 procent 
av den totala jordbruksproduktionen.

Urvalet i JEU möjliggör beräkningar för fyra specialiseringar inom det svenska jord-
bruket – mjölk, nötkötts- och grisköttsproduktion samt växtodlingen, men inte pro-
duktivitetsberäkningar för hela jordbruket. Antalet observationer varierar mellan 
specialiseringarna: 667 gris, 2122 nöt, 1734 mjölk, och 1317 växtodling. 

Ett företag är klassificerat som specialiserat om minst 50 procent av det totala värdet 
av jordbruksproduktionen (produktionsvärdet) kommer från en av de nämnda speciali-
seringarna. Vidare begränsas urvalet av företag med gris- och mjölkproduktion till 
gårdar som är större än den 25:e djurviktade percentilen. För nötköttsproduktion och 
växtodling, där det finns många relativt små gårdar, måste gårdarna vara större än en 
fjärdedel av den 25:e djurviktade/hektarviktade percentilen. Det är troligt att de absolut 
minsta gårdarna skiljer sig från övriga både i fråga om produktionssystem och ekono-
miska incitament. Att inkludera dem i urvalet risker att ge en felaktig bild av den över-
gripande utvecklingen i specialiseringarna. Vad som är en liten gård varierar också 
över tid och begränsningen efter den 25:e viktade percentilen säkerställer att urvalet 
återspeglar huvuddelen av produktionen. För nötköttsproduktion och växtodling, där 
det finns många relativt små gårdar, kan det vara intressant att skilja mellan större och 
mindre gårdar och beräkna produktivitetstillväxten också för olika storleksgrupper. 

3.3 Lönsamhet 
I rapporten presenteras lönsamheten i specialiseringarna utifrån två lönsamhetsmått. 
Båda måtten relaterar till produktionsvärdet, dvs. värdet av all jordbruksproduktion 
som skett på gården under året, till kostnaden för de produktionsfaktorer som används 
för att producera jordbruksproduktion. Inget av måtten inkluderar jordbruksstöd. 



21

De två lönsamhetsmåtten kan benämnas CR och PCB.4

• CR är kvoten mellan kostnaden för handelsbara produktionsfaktorer och produk-
tionsvärdet, exklusive jordbruksstöd.

• PCB är kvoten mellan kostnaden för produktionsfaktorer (inklusive skattade kost-
nader för produktionsfaktorerna eget arbete och användning av jordbruksmark) 
och produktionsvärdet, exklusive jordbruksstöd. Alternativkostnaden för eget 
arbete skattades utifrån kostnaden för anställd personal i företaget och om det inte 
finns någon anställd personal i företaget används medellönen för anställd personal 
i länet och inriktning. För egen jordbruksmark används medelkostnaden för att 
arrendera jordbruksmark per NUTS2 region och inriktning, som publiceras av 
Jordbruksverket. 

Kvoterna är därmed större än 1 om gården inte är lönsam, det vill säga om kostnaderna 
är större än produktionsvärdet. Om en gård är lönsam så är kvoterna mindre än 1.

CR visar om produktionsvärdet motsvarar de kostnader som uppstår genom produk-
tionen. Det representerar lönsamheten på kortare sikt, då det är ekonomiskt ohållbart 
att bedriva produktionen om inte produktionsvärdet minst motsvarar de handelsbara 
produktionskostnaderna. 

PCB representerar lönsamheten på längre sikt. För att företaget ska vara lönsamt på 
sikt, och vara konkurrenskraftigt, räcker det inte att produktionsvärdet täcker produk-
tionskostnaderna, företaget måste också få avkastning för den tid och kapital som 
investeras i verksamheten. CR- och PCB-kvoterna har tidigare används av bland 
andra Davidova m.fl. (2003), Iraizoz m.fl., (2007) och Jordbruksverket (2016). 

4 CR och PCB är förkortningar för respektive Cost Revenue och Private Cost Benefit. 



22

4 Hur har strukturen i svenskt  
jordbruk utvecklats i jämförelse med 
andra länder?

4.1 Sammanfattning 
• Både antalet gårdar och arealen åkermark minskade under perioden 1990–2015. 

Antalet gårdar har minskat betydligt långsammare än arealen åkermark. Föränd-
ringarna var störst i norra Sverige och lägst i slättbygder. 

• Under perioden 2010–2015 minskade i snitt antalet gårdar något snabbare och 
åkermarken minskade något långsammare, jämfört med den genomsnittliga för-
ändringen under perioden 1990–2015.

• Allt färre och större gårdar brukar merparten av åkermarken men merparten av går-
darna har inte blivit större, räknat i hektar åkermark, under perioden 1990–2015. 

4.2 Hur har strukturen utvecklats i Sverige? 
De flesta jordbruksföretagen eller gårdarna i Sverige finns i regionen slättbygder, där 
också det mesta av åkermarken är belägen. Av de ungefär 64 600 gårdarna som fanns 
i Sverige 2015 var knappt 45 procent belägna i slättbygder och knappt 15 procent var 
belägna i norra Sverige, med resterande drygt 40 procent var belägna i skogsbygder 
(se appendix A2 för en karta över de tre regionerna). Åkermarken är än mer ojämnt 
fördelad i Sverige, då drygt 65 procent av åkermarken finns i slättbygder och knappt 
tio procent av åkermarken finns i norra Sverige.

År 1990 fanns det ungefär 96 600 gårdar som brukade ungefär 2 839 000 hektar åker-
mark (se tabell 1). Tjugofem år senare hade antalet gårdar minskat till ungefär 64 600 
gårdar och ungefär 2 583 000 hektar åkermark. Störst andel av gårdar och åkermark 
fanns under hela perioden i slättbygder och lägst andel av gårdar och åkermark fanns i 
norra Sverige

Under perioden 1990–2015 minskade antalet gårdar med i genomsnitt 1,6 procent per 
år. Antalet gårdar minskade under perioden betydligt snabbare i norra Sverige (2,46 
procent i snitt per år) och något lägre än rikets genomsnitt i regionerna skogs- och 
slättbygder (ca 1,4 procent i snitt per år). Antalet gårdar minskade generellt något 
snabbare under perioden 2010–2015 än i genomsnitt för hela perioden. Endast för 
regionen norra Sverige kan en något lägre minskningstakt observeras under perioden 
2010–2015.

Åkermarken minskade betydligt långsammare än förändringen i antal gårdar. I 
genomsnitt minskade arealen per år med 0.34 procent i riket, främst på grund av en 
relativt låg procentuell förändringen i slättbygder. Åkerarealen minskade snabbare i 
norra Sverige och skogsbygder (0,63 procent och 0.53 procent). Den genomsnittliga 
procentuella förändringen i åkermark var något lägre under perioden 2010–2015 än 
perioden 1990-2015. Detta berodde på en långsammare förändring i slättbygder, 
medan förändringen i regionerna norra Sverige och speciellt skogsbygder var snab-
bare under perioden 2010–2015, jämfört med perioden 1990-2015. 
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Samtidigt som antalet gårdar har minskat så har gårdarna i snitt blivit större (se figur 1). 
År 1990 hade en gård i snitt knappt 30 hektar åkermark och 2015 var den genomsnittliga 
arealen drygt 40 hektar åkermark. Mediangården har samtidigt minskat något i storlek 
under perioden från cirka 16,5 hektar till drygt 13 hektar. Mest påtagligt är förändringen i 
den arealviktade mediangården, som under perioden har ökat med över 64 hektar. År 
2015 brukades hälften av åkermarken av gårdar med minst 116 hektar åkermark.     

Gårdstorlekarna har utvecklas på samma sätt i de tre regionerna som för riket totalt, 
med ökande medelvärden och arealviktade medianer och minskade medianer. Gårds-
torlekarna varierar dock mellan regioner. Generellt är gårdarna störst, i slättbygder 
och minst i norra Sverige, i termer av åkermark.   

Enligt medelvärden och viktade kvartiler så har gårdsstorleken ökat snabbast i norra Sve-
rige och långsammast i skogsbygder. För medianvärdena är relationen den motsatta, 
medianstorleken minskar snabbast i slättbygd och betydligt långsammare i norra Sverige.

1990 2000 2010 2015 1990–2015 (%) 2010–2015 (%)

Sverige 

Gårdar 96,6 77,8 71,1 64,6 -1,60 -1,90

Areal (ha) 2839 2662 2627 2583 -0,38 -0,33

Norra Sverige

Gårdar 17,8 12,1 10,8 9,5 -2,46 -2,40

Areal (ha) 302 261 266 257 -0,63 -0,68

Skog Sverige

Gårdar 37,4 30,4 28,7 26,0 -1,44 -1,89

Areal (ha) 743 671 673 650 -0,53 -0,70

Slätt Sverige

Gårdar 41,4 35,2 31,7 29,0 -1,41

Areal (ha) 1798 1734 1694 1683 -0,27

-1,75 

-0,13

Källa: Jordbruksverket.

Tabell 1 Antal gårdar och hektar åkermark, i tusental, och genomsnittlig årlig förändring (1990–2015).

Figur 1 Gårdsstorlek, medel, median och viktad median (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.
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Det minskande antalet gårdar, och att gårdar försvinner i snabbare takt i de större stor-
leksgrupperna, har gjort att de minsta gårdarna utgör en växande andel av det totala 
antalet gårdar (se figur 2). Nästan 79 procent av gårdarna 2015 återfinns i den minsta 
storleksgruppen, vilket innebär en ökning med över tio procentenheter jämfört med 
1990. Samtidigt har andelen av gårdar i de två största storleksgrupperna (motsvarande 
50 procent av åkermarken) minskat från knappt 15 procent 1990 till drygt 7,5 procent 
2015. Detta återspeglas i sjunkande medianstorlek och växande arealviktad median-
storlek under perioden. Den högsta årliga procentuella förändringen kan observeras 
för den arealviktade övre kvartilen vilket indikerar att det är de absolut största går-
darna som har vuxit snabbast under perioden. 

Under hela perioden 1990–2015 minskade antalet gårdar i alla storleksgrupper, och 
jämfört med hela perioden var den procentuella förändringen större under perioden 
2010–2015 (se figur 3). Den största procentuella förändringen kan observeras för de 
två största storleksgrupperna (3,7–3,8 procent per år) och den minsta förändringen för 
perioden kan observeras för storleksgruppen med de minsta gårdarna i termer av åker-
mark (0,9 procent).

I alla storleksgrupper har antalet gårdar procentuellt minskat snabbast i norra Sverige 
och långsammast i slättbygder. I norra Sverige, som för riket totalt, kan den största 
procentuella förändringen observeras för de två största storleksgrupperna och den 
minsta förändringen kan observeras för storleksgruppen med de minsta gårdarna.  

Figur 2 Antal och andel gårdar efter storleksgrupp, arealviktad (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.
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Figur 3 Procentuell förändring antal gårdar och gårdsstorlek, medelvärde, median och arealviktade kvartiler (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.
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5 Hur har strukturen och 
produktiviteten utvecklats i fyra 
specialiserade inriktningar?

5.1 Sammanfattning
• Större gårdar är mer lönsamma och generellt mer produktiva. Inom nötköttsproduk-

tion och växtodling är större gårdar mindre produktiva än små gårdar. Men skillna-
derna i storlek är så stor och de små gårdarna så små att det är troligt att de har olika 
produktionssystem och ekonomiska incitament. Detta åskådliggörs inte minst av att 
lönsamheten är så låg bland små gårdar i dessa inriktningar att nötköttsproduktion 
och växtodling inte kan vara huvudsakligt incitament för verksamheten. 

• Produktivitetstillväxten har varit störst i inriktningar med snabbast strukturföränd-
ringar, i termer av företagens antal och storlek. Griskötts- och mjölkproduktion 
har haft den snabbaste strukturförändringen av inriktningarna. Storleksfördelning-
arna i dessa inriktningar har också utvecklas snabbt i jämförelse med andra länder 
i Europa och Nordamerika. Nötköttsproduktion har också haft en snabb struktur-
förändring, om än långsammare än vad kan observeras för andra länder, och pro-
duktivitetstillväxten i inriktningen har i stort varit driven av större gårdar. 

• Produktivitetstillväxten i griskötts-, mjölk- och nötköttsproduktionen har tagit sig 
olika uttryck. I grisköttsproduktionen har produktivitetstillväxten främst upp-
kommit genom effektivare användning av material och service, delvis på 
bekostnad av lägre jordbruksmarksproduktivitet. I inriktningen mjölkproduktion 
har produktivitetstillväxten främst uppkommit genom en relativ ökning av kapital, 
som har gjort att arbetskraftsproduktiviteten har ökat. Både mjölk- och nötkötts-
produktion har ökat effektiviteten i användningen av alla produktionsfaktorer. 
Nötköttsproduktion skiljer sig från mjölkproduktion genom att produktionen blivit 
mer extensiv, med mindre användning av kapital och material, och ökande 
användning av arbetskraft, jordbruksmark och service.

• Växtodling är den enda av inriktningarna som har en negativ produktivitetstillväxt. 
Användningen av alla typer av produktionsfaktorer har ökat. Däremot har effektivi-
teten i användningen av produktionsfaktorerna generellt minskat, med undantag 
framförallt för jordbruksmarksproduktiviteten, som har ökat under perioden

5.2 Hur har produktiviteten utvecklats i fyra 
specialiserade inriktningar?

Av de fyra specialiserade inriktningarna så uppvisar griskötts-, nötkötts- och mjölkpro-
duktionen en tydlig trend mot en högre produktivitet efter 2002, medan växtodling har en 
trend mot minskande produktivitet. I alla fyra inriktningarna kan produktivitetstillväxten 
variera mellan åren. Kraftigast variation kan observeras för inriktningen växtodling, som 
är mest påverkad av väderförhållanden. Inriktningarna mjölk- och grisproduktion har 
under perioden 2002–2014 blivit allt mer konkurrensutsatta, och under delar av perioden 
har marknadsförutsättningarna påverkat framförallt produktionen kraftigt. 
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Kraftigast produktivitetstillväxt kan observeras för grisköttsproduktion (2,1 procent i 
snitt per år). För nötkötts- och mjölkproduktion var produktivitetstillväxten i snitt 1,3 
respektive 1,7 procent per år (se tabell 2). Växtodling är den enda av inriktningarna 
som har en negativ produktivitetstillväxt (0,9 procent i snitt per år). 

Gris
2002–2013 a

Nötkött
2002–2014

Mjölk
2002-2014

Växtodling
2002–2014

Produktivitet 2,1 1,3 1,7 -0,9

Produktion -3,6 1,4 -1,3 6,7

Produktionsfaktorer -5,7 0,1 -3,0 7,6

Partiell produktivitet

Arbetskraft 0,8 1,1 4,0 -1,4

Jordbruksmark -1,5 1,0 2,0 1,5

Kapital 0,6 2,3 0,5 -1,3

Material 2,2 1,6 1,0 -1,9

Service 5,1 0,0 1,1 0,1

Användning av produktionsfaktorer

Arbetskraft -4,4 0,3 -5,3 8,1

Jordbruksmark -2,1 0,4 -3,3 5,1

Kapital -4,2 -0,9 -1,8 7,9

Material -5,9 -0,2 -2,2 8,5

Service -8,7 1,4 -2,4 6,6

Kapitalfördjupning b 0,2 -1,2 3,5 -0,1

Tabell 2 Genomsnittlig årlig tillväxt i produktivitet, produktion och produktionsfaktorer per inriktning (procent).

Källa: egna beräkningar, JEU.a Marknadsförutsättningarna var dåliga för inriktningen 2014 och om inte perioden begränsas så 
underskattas sannolikt produktivitetstillväxten.b kvoten mellan användningen av kapital och användningen av arbetskraft.

För griskötts- och mjölkproduktion härrör den positiva produktivitetstillväxten från att 
produktionen har minskat långsammare än användningen av produktionsfaktorer. För 
inriktningarna växtodling och nötköttsproduktion har både produktionen och använd-
ningen av produktionsfaktorer ökat. För växtodlingsgårdar har produktiviteten minskat 
då produktionen har ökat långsammare än användningen av produktionsfaktorer. 

För griskötts- och mjölkproduktion har användningen av alla typer av produktionsfak-
torer minskat. Inriktningen grisköttsproduktion utmärker sig framförallt med ökande 
material- och serviceproduktivitet och minskande jordbruksmarksproduktivitet. 
Denna minskning indikerar troligen en ökande användning av egenproducerat foder 
och en effektivare användning av köpt foder. Mjölkproduktion utmärks främst av en 
kraftig kapitalfördjupning (kvoten mellan användningen av kapital och användningen 
av arbetskraft) på grund av en ökande arbetskraftsproduktivitet och, i relation till den 
övergripande minskningen i användningen av produktionsfaktorer, liten minskning i 
användningen av kapital.

För inriktningen växtodling har användningen av alla typer av produktionsfaktorer 
ökat. Däremot har effektiviteten i användningen av produktionsfaktorerna generellt 
minskat, med undantag framförallt för jordbruksmarksproduktiviteten, som har ökat 
under perioden. Serviceproduktivitet har också ökat marginellt.  
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Inriktningen nötköttsproduktion har ökat användningen av arbetskraft, jordbruks-
mark och service, men har minskat användningen av kapital och material. Alla typer 
av produktionsfaktorer har används allt mer effektivt, och speciellt kapitalprodukti-
viteten har ökat. Detta indikerar att inriktningen har fått en mer extensiv produktion 
under perioden.     

5.3 Grisköttsproduktion 
Grisköttsproduktion är här definierad som jordbruksföretag med grisar. De flesta gris-
gårdar i Sverige finns i regionen slättbygder, där också det mesta av åkermarken är 
belägen. Av de ungefär 1700 grisgårdar som fanns i Sverige 2010 var drygt 68 pro-
cent belägna i slättbygder och drygt 8 procent var belägna i norra Sverige, med reste-
rande drygt 23 procent belägna i skogsbygder. Antalet grisar är än mer ojämnt 
fördelat i Sverige. Drygt 85 procent av grisarna finns i slättbygder och endast drygt tre 
procent av grisarna finns i norra Sverige, i termer av antalet djurenheter (LU). 

Produktivitetstillväxten är beräknad för specialiserad grisköttsproduktion, som är defi-
nierade som gårdar där huvuddelen av jordbrukets produktionsvärde kommer från 
grisproduktion. Produktivitetstillväxten för grisköttsproduktion är beräknad för peri-
oden 2001-2013, eftersom marknadsförutsättningarna var dåliga för grisköttsproduk-
tion 2014. Om år 2014 inkluderas i beräkningarna skulle den genomsnittliga 
produktivitetstillväxten troligen undervärdera produktionsutvecklingen i inriktningen. 
I JEU är främst grisköttsproduktion från regionen slättbygder representerad, Det gör 
att det inte är möjligt att dela upp urvalet efter region. Gårdarna i urvalet representerar 
därmed främst specialiserad grisköttsproduktion i slättbygder.

5.3.1 Hur har strukturen utvecklas i grisproduktionen?

Den svenska grisproduktionen har under perioden 1990–2015 präglats av en snabb 
minskning av antalet gårdar, och en mer måttligt minskning i antalet grisar (se tabell 
3). I genomsnitt minskade antalet gårdar med över nio procent per år, medan antalet 
grisar minskade med i snitt knappt 1 procent. År 1990 hade en gård i snitt drygt 28 
LU grisar, och 2015 hade en gård i genomsnitt drygt 267 djurenheter grisar. Under 
hela perioden minskade antalet grisar från cirka 405 000 till 317 000 LU.

Antalet grisgårdar minskade under perioden 1990–2015. Denna utveckling gick snab-
bare i Skogsbygder (10,41 procent) och något långsammare än rikets genomsnitt i 
slättbygder och norra Sverige (ca 8,4-9 procent). Procentuellt minskade antalet gårdar 
betydligt långsammare under perioden 2010–2015 än i genomsnitt för hela perioden. 
Antalet grisar minskade snabbare i norra Sverige och skogsbygder (1,5 procent och 
1,9 procent) än i slättbygder (0,6). Den genomsnittliga procentuella förändringen i 
antalet grisar var något snabbare under 2010–2015 än under perioden 1990–2015.
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Tabell 3 Antal grisgårdar och grisar, i tusental, och genomsnittlig årlig förändring (1990–2015).

1990 2000 2010 2015 1990– 2015 (%) 2010–2015(%)

Sverige      

Gårdar 14,15 4,80 1,70 1,22 -9,33 -6,35

Grisar (LU) 405 423 360 317 -0,97 -2,47

Norra Sverige      

Gårdar 1,03 0,32 0,14 0,12 -8,41 -3,72

Grisar (LU) 14 14 12 10 -1,50 -3,40

Skog Sverige      

Gårdar 4,57 1,40 0,40 0,29 -10,41 -5,85

Grisar (LU) 71 66 51 44 -1,94 -3,01

Slätt Sverige      

Gårdar 8,54 3,07 1,16 0,81 -8,97 -6,82

Grisar (LU) 320 353 307 273 -0,62 -2,31

Källa: Jordbruksverket.

Samtidigt som antalet grisgårdar har minskat så har de i snitt blivit större (se figur 4). 
År 1990 hade en gård i snitt drygt 28 djurenheter grisar, men 2015 hade en gården i 
genomsnitt drygt 267 djurenheter grisar. Mediangården har samtidigt ökat i storlek 
från drygt 7 djurenheter grisar till drygt 105 djurenheter grisar. Mest påtaglig är för-
ändringen i den djurviktade mediangården, som under perioden har ökat med nästan 
540 djurenheter grisar.  

Det minskande antalet grisgårdar och att de försvinner i snabbare takt i de mindre 
storleksgrupperna har gjort att de minsta gårdarna utgör en allt mindre andel av det 
totala antalet gårdar (se figur 5). Drygt 75 procent av gårdarna 2015 återfinns i den 
minsta storleksgruppen, en minskning med nästan nio procentenheter jämfört med 
1990. Samtidigt har andelen av gårdar i de två största storleksgrupperna (motsvarande 
50 procent av grisarna) ökat från knappt 5,8 procent 1990 till drygt 11,5 procent 2015. 
Det återspeglas också i ökande medelstorlek, medianstorlek och djurviktad median-
storlek under perioden. Den högsta årliga procentuella förändringen kan observeras 
för medel och median vilket indikerar att de minsta gårdarna har blivit relativt större 
under perioden. Medelstorlek, medianstorlek och djurviktade kvartilvärden ökade 
betydligt långsammare under perioden 2010–2015, jämfört med hela perioden. Att 
den övre kvartilen utvecklades negativt under perioden 2010–2015 indikerar tydligt 
att det inte främst är de största gårdarna som växer i storlek.
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Figur 4 Gårdsstorlek, medel, median och viktad median, grisköttsproduktion (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.

Figur 5 Antal och andel gårdar efter storleksgrupp, grisköttsproduktion (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.

Under hela perioden 1990–2015 minskade antalet gårdar i alla storleksgrupper, och 
jämfört med hela perioden var den procentuella förändringen mindre under perioden 
2010–2015. Den största procentuella förändringen kan observeras för de minsta stor-
leksgrupperna (8,4–9,7 procent per år) och den minsta förändringen för perioden kan 
observeras för storleksgruppen med de största gårdarna i termer av djurenheter grisar 
(6,1 procent). 5.3.1.1 Hur har strukturen utvecklats i jämförelse med andra länder?
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Figur 6 Gårdstorlek i djurenheter 2010, Median, medel och mittpunkt (grisköttsproduktion).

Källa: OECD (2016). Kanada 2011.

Figur 7 Procentuell förändring 1995-2010, Median, medel och mittpunkt (grisköttsproduktion).

Källa: OECD (2016). Tyskland 2005–2010.

5.3.1.1  Hur har strukturen utvecklats i jämförelse med andra länder?

Jämfört med andra länder var svenska grisgårdar generellt relativt små 2010, i termer 
av median- och medelstorlek, (87 respektive 218 LU). Av länderna i jämförelsen kan 
lägre värden endast observeras i Norge. Grisgårdar i Kanada är betydligt större än i 
Sverige och andra europeiska länder, i termer av median- (866), medel- (1470) och 
mittpunktstorlek (1925) (se figur 6). Resterande länder i jämförelsen har en struktur 
med generellt betydligt mindre gårdar. Skillnaden är så stor att endast ett land (Neder-
länderna) har en mittpunktstorlek (djurviktad median) som är större än Kanadas medi-
anstorlek. Nederländerna är också det europeiska land i jämförelsen som har högst 
medelstorlek (496). Den svenska mittpunktstorleken (540) var högre än vad som kan 
observeras för Frankrike (501) och Tyskland (344), om än betydligt lägre än mitt-
punktstorleken i Storbritannien (726) och Nederländerna (990).
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Av länderna i jämförelsen har endast Norge en högre tillväxttakt i median- och medel-
storlek under perioden 1995–2010 (se figur 7). Sverige hade under perioden den högsta 
tillväxttakten i mittpunktsstorlek. Den lägsta tillväxttakten kan observeras för Storbritan-
nien och Tyskland. De flesta länder har haft en jämn tillväxt i de tre storleksmåtten, men 
Sverige och England skiljer sig med en tydligt högre tillväxt i median- och medelstorlek. 
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Den polarisering mellan små och större gårdar som kan observeras för Sverige gör att 
den svenska storleksfördelningen är den mest ojämna bland länderna i jämförelsen (se 
figur 8). Under perioden 1990–2015 har fördelningen dock blivit något mer jämlik, då 
mindre gårdar har försvunnit i högre utsträckning än större gårdar och att de något 
mindre gårdarna vuxit snabbare än de största gårdarna.

Figur 8 Ginikoefficient grisgårdar, 1990-2015 (grisköttsproduktion).

Källa: OECD (2016) och Jordbruksverket.
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5.3.2 Produktivitetsutvecklingen för specialiserad grisköttsproduktion

Nedan presenteras produktivitetstillväxten för specialiserad grisköttsproduktion. Pro-
duktivitetstillväxten redovisas både för inriktningen totalt och som genomsnitt på 
gårdsnivå under perioden 2002–2014. Avsnitt 5.3.1 visar att det är en tydlig trend att 
grisgårdarna blir större och färre under perioden.  

Tabell 4 beskriver genomsnittlig gårdsstorlek i antal djurenheter grisar i olika stor-
leksgrupper, samt varje grupps marknadsandel (andel av gruppernas totala produk-
tionsvärde från grisproduktionen). Genomsnittsstorleken har ökat i alla 
storleksgrupper under perioden, och tillväxten har varit lägst i gruppen små gårdar 
(den fjärdedel av gårdarna som är minst). Högst tillväxt i genomsnittsstorleken kan 
observeras i gruppen stora gårdar.

Den fjärdedel av gårdarna som är störst producerar en allt större andel av det totala 
produktionsvärdet i inriktningen, motsvarande cirka 30 procent av produktionsvärdet 
efter 2010. Samtidigt har marknadsandelen för den fjärdedel av gårdarna som är minst 
minskat till 13 procent 2013. Marknadsandelen för storleksgruppen mellanstora 
gårdar har varierat under perioden, men sett över hela perioden har genomsnittet varit 
ungefär 50 procent.
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Inriktningen specialiserad grisköttsproduktion hade under perioden 2002–2013 en 
genomsnittlig produktivitetstillväxt på 2,1 procent per år (se tabell 2). Det är den 
högsta genomsnittliga produktivitetstillväxten bland de undersökta inriktningarna i 
rapporten. Under perioden minskade produktionen med i snitt 3.6 procent per år och 
användningen av produktionsfaktorer minskade i snitt med 5,7 procent per år. 

Den snabba generella strukturutvecklingen mot större storlek och färre gårdar har 
minskat användningen av kapital och arbetskraft i inriktningen. Användningen av 
arbetskraft har minskad något snabbare än användningen av kapital, vilket har inne-
burit en kapitalfördjupning (0,2 procent i snitt per år).  

Användningen av jordbruksmark har minskat snabbare än produktionen, vilket indi-
kerar en mer intensiv användning av jordbruksmark. Både användningen av material 
(inkluderar bland annat inköpt foder) och service (inkluderar bland annat veterinär-
tjänster) har minskat under perioden (5,9 respektive 8,7 procent i snitt per år). Den mer 
effektiva användningen av material och service har ökat materialproduktiviteten med i 
snitt 2,2 procent per år, och serviceproduktiviteten med i snitt 5,1 procent per år. 

5.3.2.1  Produktivitetstillväxt på gårdsnivå

I genomsnitt har den specialiserade grisköttsproduktionen haft en produktivitetstill-
växt på 2.1 procent per år (se tabell 5). Det produktionsviktade medelvärdet har varit 
större och ökat snabbare än genomsnittet för grisköttsproduktionen, vilket indikerar 
att gårdar med högre produktion har en högre produktivitet och en högre produktivi-
tetstillväxt. Grupperna små och mellanstora gårdar har haft en högre produktivitets-
tillväxt än gruppen stora gårdar. Att både det produktionsviktade medelvärdet och 
gruppen små och mellanstora gårdar har haft en högre produktivitetstillväxt beror på 
den snabba strukturutvecklingen och indikerar en konvergens i produktivitetsnivåer 
mellan gårdar, då mindre och ineffektiva gårdar har lagt ner sin produktion. 

Grisar (LU) Marknadsandel a (procent)

2002 2006 2010 2013 2002 2006 2010 2013

Små gårdar 244 341 336 413 23 27 18 13

Mellanstora gårdar 268 426 547 688 58 46 47 56

Stora gårdar 438 580 1215 1197 14 22 30 31

2002 2006 2010 2013 Årlig tillväxttakt (procent)

Medelvärde 100 105 104 126 2,1

Produktionsviktat medelvärde a 108 115 129 154 3,2

Små gårdar 52 95 78 106 6,4

Mellanstora gårdar 84 115 115 155 5,5

Stora gårdar 126 108 158 156 2,0

Tabell 4 Genomsnittlig antal grisar och marknadsandel, specialiserad grisköttsproduktion (2002–2013).

Tabell 5 Genomsnittlig produktivitet och produktivitetstillväxt, specialiserade grisköttsproduktion (2002–2013).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnade efter antalet djurenheter grisar (de minsta 25 procent, de största 25 
procent och de 50 procent återstående gårdarna).a Andel av det totala produktionsvärdet i inriktningen. Antal observationer = 667.

Källa: egna beräkningar, JEU.a viktad efter andel av producerad gris. De tre storleksklasserna är rangordnade efter antalet djurenheter 
grisar (de minsta 25 procent, de största 25 procent och de 50 procent återstående gårdarna).
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Den högre produktiviteten i grupperna mellanstora och stora gårdar återspeglas också 
i en högre lönsamhet i genomsnitt under perioden (se tabell 6). Lönsamheten är hög i 
relation till de andra inriktningarna. Enligt CR-måttet är cirka 97 procent av företagen 
lönsamma utan stöd under perioden. Även om också alternativkostnaden av eget 
arbete och egen jordbruksmark inkluderas i lönsamhetsmåttet är lönsamheten bra i 
genomsnitt under perioden 2002–2013. Lönsamheten har varierat under perioden och 
variationen har ökat efter 2007 (se figur 9).

CR PCB

Medelvärde 0,61 (97,1) 0,73 (93,6)

Små gårdar 0,60 (96,4) 0,74 (91,9)

Mellanstora gårdar 0,62 (96,9) 0,73 (92,1)

Stora gårdar 0,61 (97,7) 0,69 (96,8)

Tabell 6 Genomsnittlig lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt CR och PCB, specialiserad grisköttsproduktion   
 (2002–2013).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnade efter antalet djurenheter grisar (de minsta 25 procent, de största 25 
procent och de 50 procent återstående gårdarna).

5.4 Nötköttsproduktion 
Nötköttsgårdar är här definierade som jordbruksföretag med nötkreatur. Mjölkkor är 
inte inkluderade i antalet nötkreatur. Av de ungefär 21 600 nötköttsgårdar som fanns i 
Sverige 2010 var drygt 49 procent belägna i skogsbygder och drygt 13 procent var 
belägna i norra Sverige, medan resterande drygt 37 procent fanns i slättbygder. Går-
darna i slättbygder är dock något större. Drygt 46 procent av nötkreaturen finns i slätt-
bygder och ungefär 43 och 10 procent i skogsbygder respektive norra Sverige.

Produktivitetstillväxten är beräknad för specialiserad nötköttsproduktion, definierad 
som gårdar där huvuddelen av jordbrukets produktionsvärde kommer från produk-
tionen av nötkreatur, och som inte har mjölkproduktion. I JEU finns tillräckligt många 
specialiserade nötköttsgårdar för att också kunna redovisa produktivitetstillväxten 
separerat för alla tre regioner. 
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Figur 9 Lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt PCB, specialiserade grisköttsproduktion (2002–2013).

Källa: egna beräkningar, JEU.
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5.4.1 Hur har strukturen utvecklats i nötköttsproduktionen?

Den svenska nötköttsproduktionen har under perioden 1990–2015 präglats av en 
minskning av antalet gårdar och en mer måttlig minskning i antal nötkreatur (se tabell 
7). I genomsnitt minskade antalet gårdar med knappt fyra procent per år, medan 
antalet nötkreatur minskade med i snitt med cirka 0,08 procent. År 1990 hade en gård 
i snitt drygt 15 LU nötkreatur, och 2015 hade en gård i genomsnitt knappt 40 djuren-
heter nötkreatur. Under perioden minskade antalet nötkreatur från cirka 703 000 till 
688 000 LU.

Antalet gårdar minskade under perioden snabbare i norra Sverige (4,5 procent i snitt 
per år) och slättbygder (3,9 procent i snitt per år) än i genomsnittet för riket. I skogs-
bygder minskade antalet gårdar något långsammare, i snitt 3,6 procent per år. Procen-
tuellt minskade antalet gårdar generellt något snabbare under perioden 2010–2015 än 
i genomsnitt för hela perioden. 

Antalet nötkreatur minskade i slättbygder (0,3 procent i snitt per år) men ökade i 
skogsbygder (0,15 procent i snitt per år) och i norra Sverige (0,03 procent i snitt per 
år). Den genomsnittliga procentuella förändringen i antalet nötkreatur var kraftigare 
under perioden 2010-2015 än under perioden 1990–2015, och negativ i alla regioner. 
I alla regioner har antalet nötkreatur minskat efter 2000.

Tabell 7 Antal nöttköttsgårdar och nötkreatur a, i tusental, och genomsnittlig årlig förändring (1990–2015).

1990 2000 2010 2015 1990–2015 (%) 2010–2015 (%)

Sverige      

Gårdar 46,9 31,9 21,6 17,5 -3,88 -4,15

Nötkreatur (LU) 703 813 724 688 -0,08 -1,01

Norra Sverige      

Gårdar 7,4 4,6 2,9 2,3 -4,52 -4,57

Nötkreatur (LU) 71 84 77 71 0,03 -1,43

Skog Sverige      

Gårdar 21,8 15,3 10,6 8,7 -3,61 -3,92

Nötkreatur (LU) 289 350 316 300 0,15 -1,01

Slätt Sverige      

Gårdar 17,8 12,1 8,0 6,5 -3,97 -4,29

Nötkreatur (LU) 344 382 334 320 -0,29 -0,83

Källa: Jordbruksverket.a Inkluderar ej mjölkkor.

Samtidigt som antalet gårdar har minskat så har de i snitt blivit större (se figur 10). År 
1990 hade en gård i snitt drygt 15 djurenheter, men 2015 hade en gård i genomsnitt 
knappt 40 djurenheter. Mediangården har samtidigt ökat i storlek under från cirka 10 
djurenheter till drygt 22 djurenheter. Mest påtaglig är förändringen i den djurviktade 
mediangården, som under perioden har ökat med knappt 50 djurenheter.  

Det minskande antalet gårdar, och att gårdar försvinner snabbare takt i de större stor-
leksgrupperna, har gjort att de minsta gårdarna utgör en något växande andel av det 
totala antalet gårdar (se figur 11). Den minsta storleksgruppen ökade under perioden 
sin andel med cirka fem procentenheter. Samtidigt har andelen gårdar i de två största 
storleksgrupperna (motsvarande 50 procent av nötkreaturen i Sverige) minskat med 
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ungefär tre procentenheter. Detta återspeglas av ökande median- och mittpunktstorlek 
under perioden. Den högsta årliga procentuella förändringen kan observeras för mitt-
punktstorleken, och det är därför sannolikt att det är de absolut största gårdarna som 
har vuxit snabbast under perioden. 

Under hela perioden 1990–2015 minskade antalet gårdar i alla storleksgrupper, och 
jämfört med hela perioden var den procentuella förändringen större under perioden 
2010–2015. Den största procentuella förändringen kan observeras för de två största 
storleksgrupperna i termer av djurenheter (4,6–4,7 procent i snitt per år) och den 
minsta förändringen kan observeras för storleksgruppen med de minsta gårdarna (3,6 
procent i snitt per år).

Figur 10 Gårdsstorlek, medel, median och viktad median, nötköttsproduktion (1990-2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.
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Figur 11 Antal och andel gårdar efter storleksgrupp, nötköttsproduktion (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.
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Figur 12 Gårdstorlek i djurenheter 2010, Median, medel och mittpunkt (nötköttsproduktion).

Källa: OECD (2016). Kanada 2011.

5.4.1.1  Hur har strukturen utvecklats i jämförelse med andra länder?

Sverige har en storleksstruktur som liknar den i Tyskland och Irland. Den svenska 
gårdsstorleken var 2010 i termer av median-, medel-, mittpunktstorlek 20 och 34 res-
pektive 59 LU. Jämfört med Sverige var medianstorleken något lägre i Tyskland (14) 
och mittpunktstorlek något högre i Tyskland (67) och något lägre i Irland (47). Av de 
tre länderna har endast Tyskland en mittpunktstorlek som är högre än medelstorleken 
i Frankrike och Storbritannien. 

Liksom för grisgårdar är nötköttsgårdar i Kanada betydligt större än gårdar i de euro-
piska länderna, i termer av median- (94), medel- (180) och mittpunktstorlek (280) (se 
figur 12). Resterande länder i jämförelsen har en struktur med generellt betydligt 
mindre gårdar. Skillnaden är så stor att endast två länder i jämförelsen (Frankrike och 
Storbritannien) har en mittpunktstorlek som är större än Kanadas medianstorlek. Av 
de europiska länderna är också Frankrike och Storbritannien de länder som har högst 
medelstorlek, 65 respektive 61 LU.  Norge är det land i jämförelsen som har de 
minsta nötköttsgårdarna, år 2010 var medel- och mittpunktstorleken 18 respektive 32 
LU, och 50 procent av gårdarna var mindre än 11 LU.
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Av länderna i jämförelsen har endast Norge en högre tillväxttakt än Sverige i median- 
och medel- och mittpunkstorlek under perioden 1995–2010 (se figur 13). Sverige 
hade under perioden den näst högsta tillväxttakten i mittpunktstorlek. Den lägsta till-
växttakten kan observeras för Irland och Tyskland. För Tyskland, som det endast finns 
data för under perioden 2005–2010, har tillväxten i median- och mittpunktstorlek 
varit negativ. Förutom i Frankrike och Irland har mittpunkstorleken generellt vuxit 
snabbare än medianstorleken.
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Figur 13 Procentuell förändring 1995–2010, Median, medel och mittpunkt (nötköttsproduktion).

Källa: OECD (2016). Tyskland 2005–2010.

Figur 14 Ginikoefficient nötköttsgårdar, 1990–2015 (Sverige).

Källa: OECD (2016) och Jordbruksverket.

Storleksfördelningen har blivit mer ojämlik i Sverige under perioden (se figur 14). 
Större gårdar har försvunnit i högre utsträckning än mindre gårdar, och de större går-
darna har vuxit snabbare än de mindre gårdarna. En liknade utveckling kan obser-
veras för de flesta länder i jämförelsen, endast i Frankrike har fördelningen blivit mer 
jämlik under perioden. Jämfört med grisgårdar var skillnaden mellan länderna liten. I 
slutet av perioden var fördelningen något mer ojämlik i Storbritannien och Tyskland 
och något mer jämlik i Frankrike och Kanada i jämförelse med Sverige.

5.4.2 Produktivitetsutvecklingen för specialiserad nötköttsproduktion 

Nedan presenteras produktivitetstillväxten för specialiserad nötköttsproduktion. Pro-
duktivitetstillväxten redovisas både för inriktningen totalt och som genomsnitt på 
gårdsnivå under perioden 2002–2014. Avsnitt 5.4.1 visar att majoriteten av nötkötts-
gårdarna är relativt små samtidigt som majoriteten av nötkreaturen finns på gårdar 
som är betydligt större. En viktig skillnad mellan nötköttsgårdar i strukturavsnittet 
och specialiserade nötköttsgårdar är att specialiserade nötköttsgårdar inte inkluderar 
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mjölkgårdar. Produktivitetstillväxten för specialiserade mjölkgårdar, som också oftast 
har andra nötkreatur, redovisas i avsnitt 5.5.2.

Det är troligt att det finns skillnader både i produktionssystem och i ekonomiska inci-
tament mellan de mindre och större gårdarna. Produktivitetstillväxten redovisas 
därför också för olika storleksgrupper. Tabell 8 beskriver gruppernas genomsnitts-
storlek i antal djurenheter nötkreatur, och varje grupps marknadsandel (andel av grup-
pernas totala produktionsvärde från produktionen av nötkreatur).

Genomsnittsstorleken har ökat i alla storleksgrupper under perioden. Tillväxten har 
varit lägst i gruppen stora gårdar, som består av den fjärdedel av gårdarna som är 
störst. Högst tillväxt i genomsnittsstorlek kan observeras för gruppen små gårdar, som 
består av den fjärdedel av gårdarna som är minst.

Den fjärdedel av gårdarna som är störst producerade ungefär 70 procent av produk-
tionsvärdet i inriktningen under perioden. Den fjärdedel av gårdarna som är minst 
hade en betydligt lägre marknadsandel.

Nötkreatur (LU) Marknadsandel a (procent)

2002 2006 2010 2014 2002 2006 2010 2014

Små gårdar 9 19 19 19 1 15 3 3

Mellanstora gårdar 20 39 33 31 12 29 26 25

Stora gårdar 70 117 94 103 86 56 71 72

Tabell 8 Genomsnittligt antal nötkreatur och marknadsandel, specialiserade nötköttsproduktion (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnad efter antalet djurenheter nötkreatur (de minsta 25 procent, de största 
25 procent och de 50 procent återstående gårdarna). a Andel av det totala produktionsvärdet i inriktningen. Antal observationer = 2122.

Inriktningen med specialiserad nötköttsproduktion hade under perioden 2002–2014 
en genomsnittlig produktivitetstillväxt på 1,3 procent per år (se tabell 9). Produktivi-
tetstillväxten berodde på att användningen av produktionsfaktorer ökade långsam-
mare än produktionen ökade under perioden. Under perioden ökade produktionen 
med i snitt 1,4 procent per år medan användningen av produktionsfaktorer ökade med 
0,1 procent i snitt per år. Produktionen minskade i början av perioden men har gene-
rellt ökat efter år 2005. 

Den generella strukturutvecklingen mot mindre antal gårdar och större gårdsstorlek 
har minskat användningen av kapital i inriktningen, och användningen av arbetskraft 
har ökat något under perioden. Detta har inneburit en negativ kapitalfördjupning (-1,2 
procent, i snitt per år), som kan bero på att nötköttsproduktionen använder mer arbets-
kraftsintensiva teknologier. Det ska dock noteras att både arbetskraftproduktiviteten 
(1,1 procent i snitt per år) och kapitalproduktiviteten (2,3 procent i snitt per år) har 
ökat under perioden.  
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Produktivitet Produktion Produktionsfaktorer Kapitalfördjupning a

Totalt 1,3 1,4 0,1 -1,2

Större gårdar 2,0 -0,1 -2,1 -2,1

Mindre gårdar 0,1 -0,8 -2,1 -0,9

Norra Sverige 1,0 1,9 0,9 -0,2

Skogsbygder 4,3 0,3 -4,1 -3,3

Slättbygder -0,8 1,9 2,6 -0,1

Tabell 9 Genomsnittlig årlig tillväxt i produktivitet, produktion och produktionsfaktorer, totalt och per region och   
 storlek, specialiserade nötköttsproduktion (procent), 2002–2014.

Källa: egna beräkningar, JEU.a kvoten mellan användningen av kapital och användningen av arbetskraft.

Trots en ökande produktion har användningen av både kapital och material minskat, 
vilket indikerar en något mer extensiv produktion. Användningen av material och 
kapital har minskat under perioden med 0,2 respektive 0,9 procent i snitt per år. Den 
mer effektiva användningen av material har ökat materialproduktiviteten med i snitt 
1,5 procent per år. Serviceproduktiviteten är i stort oförändrad under perioden.

5.4.2.1 Produktivitetstillväxten i två storleksgrupper

Om inriktningen delas in i två grupper efter mittpunktstorlek så har större nötkötts-
gårdar utvecklats som inriktningen som helhet, men med än större fokus på att bättre 
utnyttja arbetskraft, jordbruksmark och material genom att använda mer kapital. Detta 
har lett till en kapitalfördjupning på 2,6 procent i snitt per år. Mindre gårdar har haft 
en betydligt svagare utveckling av total faktorproduktiviteten än större gårdar, näm-
ligen 0,1 procent jämfört med 2 procent i snitt per år.  Den svagare produktivitetstill-
växten beror på främst på att mindre gårdar har rört sig mot en mer extensiv och 
arbetsintensiv produktion. Under perioden minskade arbetskraftproduktiviteten med 
0.9 procent och materialproduktiviteten med 0,4 procent i snitt per år, och jordbruks-
marksproduktiviteten var oförändrad. Den minskande användningen av kapital och 
ökande användningen av arbetskraft indikeras tydligt av en negativ kapitalfördjupning 
(-3,8 procent i snitt per år). 

5.4.2.2 Produktivitetstillväxten i olika regioner

Produktiviteten har ökat i alla regioner förutom slättbygder. I norra Sverige har pro-
duktiviteten ökat med i genomsnitt 1 procent, på grund av att produktionen har ökat 
snabbare än användningen av produktionsfaktorer. I skogsbygder var produktivitets-
tillväxten i genomsnitt 4,3 procent och uppkom trots en mindre ökning av produk-
tionen genom att användningen av produktionsfaktorer (främst kapital) minskade, I 
slättbygder minskade produktiviteten (-0,8 procent i snitt per år) på grund av att 
användningen av produktionsfaktorer ökade snabbare än produktionen. 

Produktivitetstillväxten i norra Sverige utmärks av en ökande användning av material, 
vilket har gjort att materialproduktiviteten har minskat under perioden (-1,6 procent, i 
snitt per år ). Samtidigt har speciellt arbetskraft-, kapital- och serviceproduktiviteten 
ökat under perioden.    

I slättbygder har produktionen blivit mer extensiv och arbetsintensiv med minskande 
jordbruksmarks-, arbetskrafts- material- och kapitalproduktivitet. Specialiserade nöt-
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2002 2006 2010 2014 Årlig tillväxttakt (procent)

Medelvärde 100 89 102 109 0,7

Produktionsviktat medelvärde a 77 71 79 83 0,7

Små gårdar 188 83 119 134 -2,8

Mellanstora gårdar 147 113 124 125 -1,3

Stora gårdar 69 54 65 81 1,3

Källa: egna beräkningar, JEU.a viktad efter andel av producerade nötkreatur. De tre storleksklasserna är rangordnad efter antalet 
djurenheter nötkreatur (de minsta 25 procent, de största 25 procent och de 50 procent återstående gårdarna).

köttsgårdar i skogsbygder har blivit mer effektiva i användningen av alla produktivi-
tetsfaktorer, speciellt har kapitalproduktiviteten ökat (7,2 procent i snitt per år). Även 
om också arbetskraftproduktiviteten har ökat (3,9 procent i snitt per år) så har kapital-
fördjupningen varit negativ (-3,3 procent, i snitt per år).

5.4.2.3 Produktivitetstillväxt på gårdsnivå

I genomsnitt har specialiserade nötköttsgårdar haft en produktivitetstillväxt på 0,7 
procent per år (se tabell 10). Det produktionsviktade medelvärdet har varit lägre och 
haft ungefär samma tillväxttakt, vilket indikerar att gårdar med högre produktion har 
en lägre produktivitet, och att större gårdar generellt inte har haft en högre produktivi-
tetstillväxt. Generellt under hela perioden har de minsta gårdarna varit mest produk-
tiva och produktiviteten har varit lägre för de största gårdarna i genomsnitt. Den 
generella produktivitetstillväxten har främst varit relaterad till produktivitetstillväxten 
i stora gårdar, vilket indikerar en konvergens i produktivitetsnivåer mellan olika stor-
leksgrupper. Som nämnt ovan så är det troligt att det finns skillnader i både produk-
tionssystem och ekonomiska incitament mellan mindre och större nötköttsgårdar, 
vilket gör att produktivitetsnivåerna i de olika grupperna inte är helt jämförbara.

Tabell 10 Genomsnittlig produktivitet och produktivitetstillväxt, specialiserade nötköttsproduktion (2002–2014).

Storleksgrupperna stora och mellanstora gårdar har generellt haft en bättre lönsamhet 
utan stöd jämfört med små gårdar (se tabell 11). Utan stöd är dock lönsamheten gene-
rellt låg, och enligt CR-måttet är endast cirka 67,8 procent av gårdarna lönsamma i snitt 
under perioden. Om också alternativkostnaden för eget arbete och egen jordbruksmark 
inkluderas (PCB-måttet) så är endast 13,9 procent av gårdarna lönsamma. Lönsamheten 
har varierat under perioden, men har generellt varit bättre efter 2005 (se figur 15).

CR PCB

Medelvärde 0,93 (67,8) 1,62 (13,9)

Små gårdar 1,00 (68,8) 1,87 (2,4)

Mellanstora gårdar 0,97 (63,1) 1,77 (4,7)

Stora gårdar 0,88 (72,7) 1,33 (31,6)

Tabell 11 Genomsnittlig lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt CR och PCB, specialiserad nötköttsproduktion  
(2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnad efter antalet djurenheter nötkreatur (de minsta 25 procent, de största 
25 procent och de 50 procent återstående gårdarna).
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5.5 Mjölkproduktion
Mjölkgårdar är här definierade som jordbruksföretag med mjölkproduktion.  Mjölkgår-
darna är främst belägna i slätt-och skogsbygder. Av de ungefär 5600 gårdar som fanns i 
Sverige 2010 var drygt 41 procent belägna i skogsbygder och knappt 43 procent i slätt-
bygder, medan resterande drygt 16 procent fanns i norra Sverige. Gårdarna i slättbygder 
är dock relativt något större. Nästan 50 procent av mjölkkorna finns i slättbygder och 
ungefär 38 och 13 procent i skogsbygder respektive norra Sverige.

Produktivitetstillväxten är beräknad för specialiserade mjölkgårdar, som är definierade 
som gårdar där huvuddelen av jordbrukets produktionsvärde kommer från produktionen 
av mjölk. I JEU finns tillräckligt många specialiserade mjölkgårdar för att också kunna 
redovisa produktivitetstillväxten separerat för alla tre regioner.   

5.5.1 Hur har strukturen utvecklats i mjölkproduktionen?

Den svenska mjölkproduktionen har under perioden 1990–2015 präglats av en snabb 
minskning av antalet gårdar och en mer måttlig minskning i antalet mjölkkor (se tabell 
12). I genomsnitt minskade antalet gårdar med över sju procent per år och antal 
mjölkkor minskade med i snitt med knappt 2,5 procent. År 1990 hade en gård i snitt 
drygt 22 mjölkkor, och 2015 hade en gård i genomsnitt drygt 81 mjölkkor. Under peri-
oden minskade antalet mjölkkor i Sverige från cirka 575 000 till 334 000. 

Antalet gårdar minskade under perioden snabbare i norra Sverige och skogsbygder än i 
riket (7,3–7,4 procent i snitt per år) och något långsammare i slättbygder än rikets 
genomsnitt (6,6 procent). Procentuellt minskade antalet gårdar långsammare under peri-
oden 2010–2015 än i genomsnitt för hela perioden. Antalet mjölkkor minskade snab-
bare i norra Sverige och skogsbygder (2,4 procent) än i slättbygder (1,8 procent). Den 
genomsnittliga procentuella förändringen i antalet mjölkkor var något lägre under peri-
oden 2010–2015 än perioden 1990–2015.
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Figur 15 Lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt PCB, specialiserad nötköttsproduktion (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU.
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Figur 16 Gårdsstorlek, medel, median och viktad median, mjölkproduktion (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.

Tabell 12 Antal mjölkgårdar och mjölkkor, i tusental, och genomsnittlig årlig förändring (1990–2015).

1990 2000 2010 2015 1990–2015 (%) 2010–2015 (%)

Sverige      

Gårdar 25,9 12,7 5,6 4,2 -7,06 -5,84

Mjölkkor (LU) 575 429 345 334 -2,15 -,064

Norra Sverige      

Gårdar 4,8 2,4 0,9 0,7 -7,37 -5,45

Mjölkkor (LU) 82 60 45 44 -2,44 -0,56

Skog Sverige      

Gårdar 11,3 5,3 2,3 1,7 -7,33 -6,09

Mjölkkor (LU) 233 169 132 127 -2,41 -0,79

Slätt Sverige      

Gårdar 9,8 5,0 2,4 1,8 -6,63 -5,74

Mjölkkor (LU) 261 202 171 167 -1,76 -0,39

Källa: Jordbruksverket.

Samtidigt som antalet gårdar har minskat så har de i snitt blivit större (se figur 16). År 
1990 hade en gård i snitt knappt 22 mjölkkor, men 2015 hade antalet i snitt ökat till 
drygt 81 mjölkkor. Mediangården har samtidigt ökat i storlek under perioden från cirka 
19 mjölkkor till ca 58 mjölkkor. Mest påtaglig är förändringen i den djurviktade medi-
angården, som under perioden har ökat med ca 90 mjölkkor. 
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Även om antalet gårdar minskar så har storleksfördelningen endast påverkats margi-
nellt (se figur 17). Det försvinner gårdar i de större storleksgrupperna något snabbare 
än i de mindre storleksgrupperna. Under hela perioden har de minsta gårdarnas andel 
ökat från drygt 51 procent 1990 till knappt 56 procent 2015. Den högsta årliga pro-
centuella förändringen kan observeras för den djurviktade övre kvartilen, vilket indi-
kerar att det är de absolut största gårdarna som har vuxit snabbast under perioden.
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Figur 17 Antal och andel gårdar efter storleksgrupp, mjölkproduktion (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.

Under hela perioden 1990–2015 minskade antalet gårdar i alla storleksgrupper, och 
jämfört med hela perioden så var den procentuella förändringen lägre under perioden 
2010–2015. Den största procentuella förändringen kan observeras för de två största stor-
leksgrupperna (7,7–8,3 procent i snitt per år) och den minsta förändringen kan obser-
veras för storleksgruppen med de minsta gårdarna i termer av mjölkkor (6,7 procent).

5.5.1.1 Hur har strukturen utvecklats i jämförelse med andra länder?

Den svenska strukturen präglas av relativt hög medel- och mittpunktstorlek samt rela-
tivt låg medianstorlek. Den svenska mittpunktstorleken är nästan lika hög som i 
Nederländerna (81), men betydligt lägre än mittpunktstorlek i Estland, Kanada och 
Storbritannien. Samma länder, förutom Estland, har en högre medelstorlek. Jämfört 
med de andra länderna är det en stor skillnad mellan mittpunktstorlek är median-
storlek i Sverige (44). En så stor skillnad mellan mittpunktstorlek och medianstorlek 
endast kan observeras för Tyskland och Estland. 

I jämförelse med grisgårdar och nötköttsgårdar är europeiska mjölkgårdar inte generellt 
större än gårdar i Kanada. Estland är det land i jämförelsen som har högst mittpunkt-
storlek (363) (se figur 18). De andra länderna har en betydligt lägre mittpunktstorlek, 
mellan 44 och 152 LU för Norge respektive Storbritannien. Medianstorleken i Estland 
(4) är dock den lägsta, och medelstorleken (57) är något lägre än i de flesta länder i jäm-
förelsen. Norge har lägst medel- och mittpunktstorlek, 39 respektive 49 LU.
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Figur 18 Gårdstorlek i djurenheter 2010, Median, medel och mittpunkt (mjölkproduktion).

Källa: OECD (2016). Kanada 2011.

Figur 19 Procentuell förändring 1995–2010, Median, medel och mittpunkt (mjölkproduktion).

Källa: OECD (2016). Tyskland 2005–2010.
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Av länderna i jämförelsen har Sverige den högsta tillväxttakten i median- och medel- 
och mittpunkstorlek under perioden 1995–2010 (se figur 19). Tillväxttakten har gene-
rellt varit likartad i de andra länderna i jämförelsen. Lägre tillväxttakt kan dock 
observeras för Tyskland, som det endast finns data för avseende perioden 2005–2010. 
Estland skiljer sig också från de andra länderna genom en kraftigt minskade median-
storlek under perioden. Generellt har medel- och mittpunktstorleken ökat snabbare än 
medianstorleken i alla länder, förutom Frankrike, Irland och Nederländerna.
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Den svenska storleksfördelningen är ungefär lika jämlik som Tysklands och Storbri-
tanniens och något mer jämlik är fördelningen i Kanada, Frankrike och Nederlän-
derna. Av länderna i jämförelsen har Estland den mest ojämlika storleksfördelningen 
(se figur 20). Fördelningen har också blivit markant mer ojämlik under perioden. För-
utom för Estland har det skett små förändringar under perioden. Trender mot mer 
ojämlik fördelning kan observeras för Sverige, Estland, Tyskland, Storbritannien och 
Kanada. För resterade länder (Nederländerna och Frankrike) kan en trend mot en mer 
jämlik fördelning observeras. För Sveriges del beror förändringen på att större gårdar 
har försvunnit i något större utsträckning än mindre gårdar, och att de större gårdarna 
vuxit snabbare än de mindre gårdarna. 
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5.5.2 Produktivitetsutveckling för specialiserad mjölkproduktion

Nedan presenteras produktivitetstillväxten för specialiserade mjölkgårdar. Produktivi-
tetstillväxten redovisas både för inriktningen totalt och som genomsnitt på gårdsnivå 
under perioden 2002–2014. Avsnitt 5.5.1 visar att det är en tydlig trend att mjölk-
gårdar blir större under perioden.  

Tabell 13 beskriver genomsnittsstorlek i antal mjölkkor i olika storleksgrupper och 
varje grupps marknadsandel (andel av gruppernas totala produktionsvärde från pro-
duktionen av mjölk). Genomsnittsstorleken har ökat i alla storleksgrupper under peri-
oden och tillväxten har varit lägst i gruppen små gårdar, som består av den fjärdedel 
av gårdarna som är minst. Högst tillväxt i genomsnittsstorlek kan observeras för 
gruppen stora gårdar, som består av den fjärdedel av gårdarna som är störst.

Den fjärdedel av gårdarna som är störst producerade ungefär 40-45 procent av pro-
duktionsvärdet i inriktningen under perioden. Den fjärdedel av gårdarna som är minst 
hade en betydligt lägre marknadsandel, ungefär 15 procent. 
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Figur 20 Ginikoefficient mjölkproduktion, 1990–2015.

Källa: OECD (2016) och Jordbruksverket.

Mjölkkor Marknadsandel a (procent)

2002 2006 2010 2013 2002 2006 2010 2013

Små gårdar 38 52 72 72 17 16 13 14

Mellanstora gårdar 54 80 88 109 41 38 39 45

Stora gårdar 132 193 212 267 42 45 47 41

Tabell 13 Genomsnittlig antal mjölkkor och marknadsandel, specialiserade mjölkproduktion (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnade efter antalet mjölkkor (de minsta 25 procent, de största 25 procent 
och de 50 procent återstående gårdarna).a Andel av det totala produktionsvärdet i inriktningen. Antal observationer = 1734.

Inriktningen med specialiserad mjölkproduktion hade under perioden 2002–2014 en 
genomsnittlig produktivitetstillväxt på 1,7 procent per år (se tabell 14). Under peri-
oden minskade produktionen med i snitt 1,3 procent per år, och användningen av pro-
duktionsfaktorer minskade i snitt med tre procent per år. 
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Den generella strukturutvecklingen mot större gårdsstorlek och mindre antal gårdar 
har minskat användningen av kapital i inriktningen och men minskningen har varit 
betydligt lägre än minskningen i användningen av arbetskraft. Resultatet är en kapi-
talfördjupning (3,5 procent, i snitt per år) som kan bero på arbetsbesparande teknolo-
gier. Det ska dock noteras att både arbetskraftproduktiviteten (4,0 procent, i snitt per 
år) och kapitalproduktiviteten (0,5 procent, i snitt per år) har ökat under perioden.  

Användningen av jordbruksmark och material har minskat snabbare än produktionen, 
vilket indikerar en något mer intensiv produktion. Användningen av material och ser-
vice minskade också under perioden, men något mer långsamt, med respektive 2,2 
och 2,4 procent (i snitt per år). Den mer effektiva användningen av material har ökat 
materialproduktiviteten med i snitt 1,5 procent per år, men serviceproduktiviteten har 
bara ökat marginellt.  

5.5.2.1 Produktivitetstillväxten i olika regioner

Specialiserad mjölkproduktion i skogsbygder och slättbygder har generellt samma 
utveckling som Sverige totalt. Skogsbygder har under perioden en ännu kraftigare 
produktivitetstillväxt, totalt och i relation till alla produktionsfaktorer. Skogsbygder är 
den enda av de tre regionerna som visar en positiv produktionsutveckling under peri-
oden. Slättbygder har haft samma kapitalfördjupning som skogsbygder, men en 
negativ kapital- och materialproduktivitet, vilket har gjort att produktivitetstillväxten 
har varit relativt låg i slättbygder i jämförelse med skogsbygder.  

Produktivitet Produktion Produktionsfaktorer Kapitalfördjupning a

Totalt 1,7 -1,3 -3,0 3,5

Norra Sverige 0,96 -3,8 -4,7 0,7

Skogsbygder 2,28 2,4 0,1 3,2

Slättbygder 0,78 -3,4 -4,1 4,5

Skogsbygder 4,3 0,3 -4,1 -3,3

Tabell 14 Genomsnittlig årlig tillväxt i produktivitet, produktion och produktionsfaktorer per region, specialiserade   
 mjölkproduktion (procent), 2002–2014.

Källa: egna beräkningar, JEU.a kvoten mellan användningen av kapital och användningen av arbetskraft.

Norra Sverige från skiljer sig från skogs- och slättbygder främst genom en negativ 
utveckling i jordbruksmarks- och serviceproduktivitet. Kapitalfördjupningen har 
också varit relativ långsam i regionen, jämfört med de andra två regionerna.  

5.5.2.2  Produktivitetstillväxt på gårdsnivå

I genomsnitt har den specialiserade mjölkproduktionen haft en produktivitetstillväxt 
på 5.8 procent per år (se tabell 15). Det produktionsviktade medelvärdet har varit 
större och ökat snabbare än genomsnittet för mjölkgårdarna, vilket indikerar att 
gårdar med högre produktion har en högre produktivitet, och att större gårdar gene-
rellt har haft en snabbare produktivitetstillväxt. 
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2002 2006 2010 2014 Årlig tillväxttakt (procent)

Medelvärde 100 122 167 202 5.8

Produktionsviktat medelvärde a 137 165 246 295 6.4

Små gårdar 76 88 96 116 3.6

Mellanstora gårdar 84 100 131 181 6.4

Stora gårdar 172 213 320 359 6.1

Tabell 15 Genomsnittlig produktivitet och produktivitetstillväxt, specialiserade mjölkproduktion (2002-2014).

Källa: egna beräkningar, JEU.a viktad efter andel av producerad mjölk. De tre storleksklasserna är rangordnade efter antalet mjölkkor (de 
minsta 25 procent, de största 25 procent och de 50 procent återstående gårdarna).

Det finns betydande stordriftsfördelar i mjölkproduktionen. Gruppen små gårdar har 
haft en betydligt lägre produktivitetstillväxt än grupperna mellanstora och stora 
gårdar, vilket indikerar att produktivitetstillväxten främst drivs av mellanstora och 
stora mjölkgårdar. Produktivitetstillväxten har varit ungefär lika stor i grupperna mel-
lanstora och stora gårdar. Gruppen stora gårdar har en betydligt högre produktivitet än 
gruppen mellanstora gårdar. 

Den högre produktiviteten i grupperna mellanstora och stora gårdar återspeglas också 
i en högre lönsamhet i genomsnitt under perioden (se tabell 16). Lönsamheten är rela-
tivt låg i genomsnitt, och enligt CR-måttet är endast knappt 60 procent av företagen 
lönsamma utan stöd under perioden. Skillnaderna mellan storleksgrupperna är fram-
förallt tydliga om också alternativkostnaden av eget arbete och egen jordbruksmark 
inkluderas i lönsamhetsmåttet (PCB-måttet). Endast knappt 6 procent av gårdarna i 
storleksgruppen små gårdar är i genomsnitt lönsamma enligt PCP-måttet. I gruppen 
stora gårdar är i genomsnitt 25 procent av gårdarna lönsamma. Lönsamheten har 
varierat under perioden och relativt små skillnader i den genomsnittliga lönsamheten 
påverkar kraftigt andelen lönsamma gårdar (se figur 21). 

CR PCB

Medelvärde 0,99 (59,3) 1,28 (13,9)

Små gårdar 0,97 (62,3)  1,38 (5,9)

Mellanstora gårdar 1,00 (58,4) 1,29 (13,0)

Stora gårdar 0,98 (60,9) 1,13 (25,4)

Tabell 16 Genomsnittlig lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt CR och PCB, specialiserade mjölkproduktion   
 (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnade efter antalet mjölkkor (de minsta 25 procent, de största 25 procent 
och de 50 procent återstående gårdarna).
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5.6 Växtodling
Svenska växtodlingsgårdar är främst lokaliserade i slättbygder. Av ungefär 22 300 
gårdar är nästan 65 procent belägna i slättbygder och drygt 24 procent belägna i 
skogsbygder, medan resterande drygt 10 procent är belägna i norra Sverige. Åker-
marksarealen är än mer ojämnt fördelad i Sverige, då drygt 82 procent av åkermarken 
återfinns i slättbygder och endast knappt fem procent finns i norra Sverige. 

Produktivitetstillväxten är beräknad för specialiserade växtodlingsgårdar, som är defi-
nierade som gårdar där huvuddelen av produktionsvärdet från jordbruk kommer från 
odling av spannmål och oljeväxter. I JEU är främst växtodlingsgårdar från regionen 
slättbygder representerade. Det gör att det inte är möjligt att dela upp urvalet efter 
region. Gårdarna i urvalet representerar därmed främst specialiserade växtodlings-
gårdar i slättbygder.   

5.6.1 Hur har strukturen utvecklats i växtodling?

Enligt tabell 17 har antalet växtodlingsgårdar ökat från ca 18 600 år 1990 till ca  
19 700 gårdar 2015. Detta beror delvis på förändrade definitioner i statistiken. Från 
2010, då definitionen har varit konstant har antalet gårdar minskat kontinuerligt. 
Under perioden 2010–2015 minskade antalet gårdar i snitt med 2,4 procent per år. 
Åkermarken som brukas av växtodlingsgårdar har generellt ökat under perioden 
1990–2015. Under hela perioden ökade arealen i snitt med drygt 0,1 procent per år, 
vilket motsvarar en ökning från ca 1 023 000 hektar 1990 till ca 1 287 000 hektar 
åkermark 2015. Genomsnitts- och mediangården var mindre 2015 än 1990. I jämfö-
relse har den arealviktade mediangården ökat betydligt i storlek, från 79 hektar 
åkermark 1990 till drygt 135 hektar 2015.  

Efter definitionsförändringen har antalet gårdar varit relativt konstant fram till peri-
oden 2010–2015, då antalet gårdar minskade kraftigt i alla regioner och riket totalt. 
Under perioden 2010–2015 var den procentuella förändringen per år i snitt snabbast i 
norra Sverige (-4,5 procent i snitt per år) och långsammare i regionerna skogs-och 
slättbygder (2,1–2,2 procent). I alla regioner har arealen åkermark ökat under peri-
oden 1990–2015. Slättbygder är dock den enda regionen där arealen åkermark har 
ökat konstant över hela perioden (förutom 1995). I båda regionerna skogsbygder och 
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Figur 21 Lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt PCB, specialiserad mjölkproduktion (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU.
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norra Sverige har arealen minskat under perioden 2010–2015. Minskningen i norra 
Sverige var relativt kraftig, och motsvarade 2,31 procent i genomsnitt per år.

Under perioden 2000–2010, medan antalet gårdar har minskat, har gårdarna i snitt 
blivit större, och mediangården har endast ökat mycket lite i storlek (se figur 22). 
Genomsnitts- och mediangården är dock mindre 2015 än 1990. I jämförelse har den 
arealviktade mediangården ökat betydligt i storlek, från 79 hektar åkermark 1990 till 
drygt 135 hektar 2015.

Tabell 17 Antal växtodlingsgårdar och hektar åkermark, i tusental, och genomsnittlig årlig förändring (1990–2015).

1990 2000 2010 2015 1990–2015 (%) 2010–2015 (%)

Sverige      

Gårdar 18,6 24,0 22,3 19,7 0,22 -2,44

Areal (ha) 1023 1210 1280 1287 0,92 0,12

Norra Sverige      

Gårdar 1,4 2,4 2,4 1,9 1,27 -4,51

Areal (ha) 33 51 62 55 2,07 -2,31

Skog Sverige      

Gårdar 3,1 5,2 5,4 4,9 1,83 -2,11

Areal (ha) 115 151 173 170 1,58 -0,40

Slätt Sverige      

Gårdar 14,1 16,4 14,4 12,9 -0,36 -2,23

Areal (ha) 879 1012 1051 1069 0,78 0,34

Källa: Jordbruksverket.
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Figur 22 Gårdsstorlek, medel, median och viktad median, växtodling (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.

Det minskade antalet gårdar och att gårdar försvinner snabbare takt i de större stor-
leksgrupperna har gjort att de minsta gårdarna utgör en växande andel av det totala 
antalet gårdar (se figur 23). Nästan 70 procent av gårdarna återfinns år 2015 i den 
minsta storleksgruppen, en ökning med över tio procentenheter jämfört med 1990. 
Samtidigt har andelen av gårdarna i de två största storleksgrupperna (motsvarande 50 
procent av åkermarken) minskat från cirka 18,5 procent år 1990 till knappt 12 procent 
2015. Detta återspeglas i långsamt växande medianstorlek och växande arealviktad 
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Figur 23 Antal och andel gårdar efter storleksgrupp, växtodling (1990–2015).

Källa: egna beräkningar, Jordbruksverket.

medianstorlek under perioden. Den snabbaste årliga procentuella förändringen kan 
observeras för den arealviktade övre kvartilen, vilket indikerar att det är de absolut 
största gårdarna som har vuxit snabbast under perioden. 

Under hela perioden 1990–2015 minskade antalet gårdar i alla storleksgrupper, och 
jämfört med hela perioden var den procentuella förändringen snabbare under perioden 
2010-2015. Den snabbaste procentuella förändringen kan observeras för de två största 
storleksgrupperna (2,6–2,7 procent per år) och den långsammaste förändringen för 
perioden kan observeras för storleksgruppen med de minsta gårdarna i termer av åker-
mark (0,8 procent i snitt per år).

57,8

23,7

13,1

5,4

58,7

23,4

12,7

5,2

64,1

21,4

10,4

4,1

66,1

20,4

9,7

3,8

67,6

19,9

9,1

3,5

69,2

19,0

8,5

3,3

0
20

40
60

80
10

0
A

nd
el

 g
år

da
r (

%
)

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0
50

00
10

00
0

15
00

0
20

00
0

25
00

0
A

nt
al

 G
år

da
r

1990 1995 2000 2005 2010 2015

25% minsta 25% mindre

25% större 25% Största

Areal viktade

Sverige

5.6.1.1 Hur har strukturen utvecklats i jämförelse med andra länder?

Den svenska strukturen präglas av relativt låg median-, medel- och mittpunktstorlek 
(28, 68 respektive 113 hektar). Estland, Tyskland, och Storbritannien har en medel-
storlek som är högre än den svenska mittpunktstorleken, och endast Norge och Irland 
har en storleksstruktur med mindre gårdar.

För växtodling, liksom för grisgårdarna, är gårdarna i Kanada störst, i termer av 
median-(291), medel-(493) och mittpunktstorlek (809). Resterande länder i jämfö-
relsen har en struktur med betydligt mindre gårdar (se figur 24). Skillnaden är så stor 
att inget av de övriga länderna har en mittpunktstorlek som är större än Kanadas 
medianstorlek. För de europiska länderna kan en liknade storleksstruktur observeras 
för Estland, Tyskland, och Storbritannien. Norge är det land i jämförelsen som har de 
minsta gårdarna, och år 2010 var medel- och mittpunktstorleken 19 respektive 36 
hektar, och 50 procent av gårdarna var mindre än 12 hektar.



52

Av länderna i jämförelsen är Sverige ett av de länder som har lägst tillväxttakt i 
median- och medel- och mittpunkstorlek (se figur 25). Notera att på grund av de defi-
nitionsändringar som skedde under tidigt 2000-tal beräknas den genomsnittliga årliga 
förändringen för Sverige för perioden 2000–2010. Lägre tillväxttakt kan observeras 
för Storbritannien och Tyskland. För Tyskland är förändringen beräknad för perioden 
2005–2010. Högst tillväxttakt kan observeras för Estland. I alla länder förutom Frank-
rike, Tyskland, Norge och Storbritannien har medel- och mittpunktstorleken ökat 
snabbare än medianstorleken.
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Figur 24 Gårdstorlek i hektar 2010, Median, medel och mittpunkt (växtodling).

Källa: OECD (2016). Kanada 2011.

Figur 25 Procentuell förändring 1995–2010, Median, medel och mittpunkt (växtodling).

Källa: OECD (2016). Sverige 2000–2010, Tyskland 2005–2010.

Sverige har under perioden gått från en av de mest jämlika fördelningarna till en av de 
mest ojämlika fördelningarna (se figur 26). År 1995 hade endast Kanada en mer jämlik 
fördelning. Kanada är det land i jämförelsen som har den mest jämlika fördelningen och 
Tyskland den mest ojämlika under perioden. I slutet av perioden, år 2010, har endast 
Tyskland en mer ojämlik fördelning än Sverige. Under perioden har endast Sverige, 
Kanada och Estland en utveckling mot en mer ojämlik fördelning. För Sveriges del 
beror utvecklingen på att större gårdar har försvunnit i högre utsträckning än mindre 
gårdar och att de kvarvarande större gårdarna vuxit snabbare än de mindre gårdarna. 
Estland hade speciellt en kraftig utveckling mot en mindre homogen storleksfördelning. 
I resterande länder kan en trend mot en mer jämlik fördelning observeras.
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Figur 26 Ginikoefficient växtodling, 1990–2015.

Källa: OECD (2016) och Jordbruksverket.

5.6.2 Produktivitetsutveckling för specialiserade växtodlingsföretag

Nedan presenteras produktivitetstillväxten för specialiserade växtodlingsgårdar. Pro-
duktivitetstillväxten redovisas både för inriktningen totalt och som genomsnitt på 
gårdsnivå under perioden 2002–2014. Avsnitt 5.6.1 visar att majoriteten av växtod-
lingsgårdarna är relativt små, samtidigt som majoriteten av åkermarken brukas av 
gårdar som är betydligt större.

Det är troligt att det finns skillnader i både produktionssystem och ekonomiska incita-
ment mellan de mindre och större gårdarna. Produktivitetstillväxten redovisas därför 
också för olika storleksgrupper. Tabell 18 beskriver genomsnittsstorlek i areal åker-
mark i olika storleksgrupper och varje grupps marknadsandel (andel av gruppernas 
totala produktionsvärde från produktionen av spannmål och oljeväxter).

Genomsnittsstorleken har ökat i alla storleksgrupper under perioden. Tillväxten har 
varit lägst i gruppen små gårdar, som består av den fjärdedel av gårdarna som är 
minst. Högst tillväxt genomsnittsstorleken kan observeras för gruppen stora gårdar, 
som består av den fjärdedel av gårdarna som är störst.

Den fjärdedel av gårdarna som är störst producerar ungefär halva produktionsvärdet i 
inriktningen under perioden. Den fjärdedel av gårdarna som är minst hade en betyd-
ligt lägre marknadsandel, ungefär 10 procent. 
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Kanada Estland Frankrike

Tyskland Sverige Storbritannien

Växtodling

Hektar Marknadsandel a (procent)

2002 2006 2010 2014 2002 2006 2010 2014

Små gårdar 29 32 41 41 11 11 19 10

Mellanstora gårdar 59 69 98 102 34 42 57 34

Stora gårdar 133 180 271 372 55 46 23 56

Tabell 18 Genomsnittlig areal åkermark och marknadsandel, specialiserade växtodling (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnade efter areal åkermark (de minsta 25 procent, de största 25 procent 
och de 50 procent återstående gårdarna).a Andel av det totala produktionsvärdet i inriktningen. Antal observationer = 1317.
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Inriktningen med specialiserade växtodlingsföretag hade under perioden 2002–2014 en 
genomsnittlig produktivitetstillväxt på -0,9 procent per år (se tabell 19). Den negativa 
produktivitetstillväxten beror på att användningen av produktionsfaktorer ökade snab-
bare än produktionen ökade under perioden. Under perioden ökade produktionen med i 
snitt 6,7 procent per år och användningen av produktionsfaktorer ökade i snitt med 7,6 
procent per år. 

Den generella strukturutvecklingen mot större gårdsstorlek och mindre antal gårdar har 
ökat användningen av kapital och arbetskraft i inriktningen. Användningen av arbets-
kraft har ökat något snabbare än användningen av kapital, vilket har lett till en liten 
negativ kapitalfördjupning (-0,1 procent, i snitt per år). En tydlig ökning av materialan-
vändning tillsammans med en ökande jordbruksmarksproduktivitet visar att inrikt-
ningen har utvecklas mot en mer intensiv produktion. Den ökande jordbruksmarkspro-
duktiviteten har dock skett på bekostnad av en minskande arbetskrafts-, kapital- och 
materialproduktivitet. Inriktningen tydliga fokus på jordbruksmarksproduktiviteten har 
lett till en negativ utveckling av den totala faktorproduktiviteten. Denna utveckling 
beror troligen på de relativt höga spannmåls priser som kan observeras, speciellt i slutet 
av perioden, och på stigande markpriser.    

5.6.2.1 Produktivitetstillväxten i två storleksgrupper

Om inriktningen delas in i två grupper efter mittpunktstorlek så visar sig skillnader i 
partiell produktivitet mellan stora och små gårdar. Större växtodlingsgårdar har utveck-
lats som inriktningen som helhet, men med ett ännu större fokus på jordbruksmarkspro-
duktiviteten (2.4 procent, i snitt per år), vilket har lett till en något mer negativ 
utveckling av den totala faktorproduktiviteten. Mindre växtodlingsgårdar skiljer sig från 
större gårdar och inriktningen som helhet främst genom en positiv kapitalfördjupning 
(1,7 procent, i snitt per år), vilket har gjort att arbetskraftsproduktivitet har minskat 
långsammare (1,0 procent i snitt per år) och att kapitalproduktivitet har minskat snab-
bare (2.8 procent i snitt per år). Den summerade effekten är en negativ utveckling av 
den totala faktorproduktiviteten som motsvarar den för inriktningen som helhet. 

Produktivitet Produktion Produktionsfaktorer Kapitalfördjupning a

Totalt -0,93 6,7 7,6 -0,1

Större gårdar -1,35 7,9 9,2 -0,7

Mindre gårdar -0,9 3,9 4,7 1,7

Tabell 19 Genomsnittlig årlig tillväxt i produktivitet, produktion och produktionsfaktorer per region (procent),  
inriktningen specialiserade växtodling (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De två storleksklasserna är definierade efter mittpunktstorlek.a kvoten mellan användningen av kapital och 
användningen av arbetskraft.

5.6.2.2 Produktivitetstillväxt på gårdsnivå

I genomsnitt har specialiserade växtodlingsgårdar haft en produktivitetstillväxt på - 6 pro-
cent per år (se tabell 20). Det produktionsviktade medelvärdet har varit mindre och har 
minskat i en snabbare takt än genomsnittet för växtodlingsgårdar (8,8 procent i snitt per 
år). Detta indikerar att gårdar med högre produktion har en lägre produktivitet och en mer 
negativ produktivitetstillväxt. Som nämnt ovan är det troligt att det finns skillnader i både 
produktionssystem och ekonomiska incitament mellan de mindre och större växtodlings-
gårdarna, vilket gör att produktivitetsnivåerna i de olika grupperna inte är helt 
jämförbara. 
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Skillnaden mellan större och mindre gårdar beror främst på att större gårdar använder 
betydligt mer produktionsfaktorer för en given produktion. Skillnaden i produktivitet 
mellan stora och små gårdar har också ökat under perioden.  

2002 2006 2010 2014 Årlig tillväxttakt (procent)

Medelvärde 100 97 94 48 -6,0

Produktionsviktat medelvärde a 71 53 62 25 -8,8

Små gårdar 158 191 144 71 -6,7

Mellanstora gårdar 67 63 64 42 -3,9

Stora gårdar 76 27 37 12 -15,4

Tabell 20 Genomsnittlig produktivitet och produktivitetstillväxt, specialiserade växtodling (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU.a viktad efter andel av producerade grödor. De tre storleksklasserna är rangordnade efter areal jordbruksmark 
(de minsta 25 procent, de största 25 procent och de 50 procent återstående gårdarna).

Ur ett lönsamhetsperspektiv har ett fokus på jordbruksmarksproduktivitet varit ett bra 
val. Storleksgrupperna stora och mellanstora gårdar har generellt haft en bättre lön-
samhet utan stöd, jämfört med små gårdar (se tabell 21). Utan stöd är dock lönsam-
heten generellt låg, och enligt CR-måttet är endast cirka 26 procent av gårdarna 
lönsamma i snitt under perioden. Om också alternativ kostnaden för eget arbete och 
egen jordbruksmark inkluderas (PCB-måttet) så är endast 3 procent av gårdarna lön-
samma i snitt under perioden. Lönsamheten har varierat under perioden men har 
generellt varit något bättre efter 2006 (se figur 27).

CR PCB

Medelvärde 1,54( 26,2) 2,27 (3,1)

Små gårdar 1,95 (19,9) 3,04 (0,0)

Mellanstora gårdar 1,33 (30,0) 1,96 (2,8)

Stora gårdar 1,39 (27,5) 1,74 (10,4)

Tabell 21 Genomsnittlig lönsamhet enligt CR och PCB och andel lönsamma gårdar, specialiserade växtodling  
 (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU. De tre storleksklasserna är rangordnade efter areal åkermark (de minsta 25 procent, de största 25 procent 
och de 50 procent återstående gårdarna).

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

P
C

B

0
5

10
Lö

ns
am

m
a 

(P
C

B,
 %

)

2002 2006 2010 2014
År

Andel lönsamma gårdar(PCB, %) PCB

Växtodling

Figur 27 Lönsamhet och andel lönsamma gårdar enligt PCB, specialiserade växtodling (2002–2014).

Källa: egna beräkningar, JEU.
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6 Slutsatser
I rapporten beskrivs och analyseras strukturförändringen och produktivitetstillväxten i 
det svenska jordbruket, med speciellt fokus på fyra inriktningar inom jordbruket: 
produktion av griskött, nötkött och mjölk samt inom växtodling. Produktiviteten kan 
variera kraftigt mellan åren, både på gårds- och inriktningsnivå. Variationen kan bland 
annat bero på kortsiktiga chocker till följd av politiska beslut, förändringar i 
relativpriser och olika väderförhållanden. För att identifiera trender i 
produktivitetsutvecklingen är det därför viktigt att följa produktiviteten över lång tid. 
Resultaten från den relativt korta tidserie som används i produktivitetsberäkningarna i 
denna rapport ska därför tolkas med viss försiktighet.

I alla inriktningarna finns det en övergripande trend mot färre och större gårdar. 
Samtidigt är majoriteten av gårdarna relativt små. I de flesta av inriktningarna 
minskar antalet små gårdar relativ långsamt. Små gårdar växer också generellt 
långsammare än gårdar i andra storleksgrupper. Orsakerna till dessa generella trender 
skiljer sig dock mellan inriktningarna och i olika delar av landet.  Diskussionen nedan 
är främst fokuserad på de nationella trender som kan observeras för inriktningarna 
och gårdarna. 

Grisproduktion

I grisproduktionen har strukturförändringen präglats av en harmonisering i storlek. 
Detta beror på att mindre gårdar har försvunnit i högre utsträckning än större gårdar, 
och att gårdar i de mindre storleksgrupperna har vuxit snabbare än de största 
gårdarna. Detta har också lett till en konvergens av produktivitetsnivåer mellan 
mindre och större grisgårdar. Även om strukturen har blivit mer jämlik så har Sverige 
fortfarande en av de mest ojämlika strukturerna bland länder i Europa och 
Nordamerika. 

Sett över hela perioden har produktionen minskat i inriktningen, men lönsamheten har 
generellt varit bra, speciellt i jämförelse med de andra inriktningarna. Efter år 2006 
har lönsamheten varierat mer än under perioden 2002–2006. Att bevara lönsamheten 
och hantera den ökande volatiliteten i priserna kan vara två viktiga drivkrafter bakom 
den observerade struktur- och produktivitetsförändringen. I jämförelse med till 
exempel mjölkproducenter verkar grisproducenter mer benägna att lämna inriktningen 
om lönsamheten är dålig.   

Mjölkproduktion

I mjölkproduktionen har strukturförändringen präglats av en utveckling mot en mer 
ojämlik storleksfördelning, då större gårdar har försvunnit i något högre utsträckning 
än mindre gårdar, och eftersom gårdar i de större storleksgrupperna vuxit snabbare än 
de mindre gårdarna. Detta har också lett till att produktivitetstillväxten har varit högre 
bland större gårdar än bland små gårdar. Liknande strukturförändringen kan 
observeras för flertalet länder i Europa och Nordamerika. 

Sett över hela perioden har produktionen minskat och lönsamheten har varit dålig i 
inriktningen mjölkproduktion. Särskilt ersättningen för eget arbete och egen 
jordbruksmark har varit låg. Andelen lönsamma företag påverkas också kraftigt av 
små förändringar i relativpriserna. Överlevnad och ökad lönsamhet är troligen två 
viktiga drivkrafter bakom den observerade struktur- och produktivitetsförändringen. 
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Många små mjölkgårdar är kvar i inriktningen trots relativ låg produktivitet, 
produktivitetstillväxt och extrem dålig ersättning för eget arbete och egen 
jordbruksmark. En trolig förklaring till detta är åldersstrukturen i inriktningen, och 
dessa gårdar kommer troligen att lämna inriktningen när ägarna går i pension om inte 
lönsamheten förändras dramatiskt.    

Nötköttsproduktion

Strukturförändringen inom nötköttsproduktionen har präglats av en utveckling mot en 
mer ojämlik storleksfördelning. Liknande trender kan observeras för flertalet länder i 
Europa och Nordamerika. Detta beror delvis på strukturförändringen inom 
mjölkproduktionen, som står för en stor del av nötköttsproduktionen. Men också i den 
specialiserade nötköttsproduktionen, som inte har mjölkproduktion, har gårdar i de 
större storleksgrupperna vuxit snabbare än de mindre gårdarna. Det har också lett till 
att produktivitetstillväxten har varit högre bland större gårdar än bland små gårdar. 
För mindre gårdar har produktivitetstillväxten varit negativ. Under perioden har 
produktionen i inriktningen ökat, efter att ha minskat fram till 2005. Lönsamheten 
utan stöd i inriktningen har varit låg, men betydlig bättre än lönsamheten i 
inriktningen specialiserad mjölkproduktion. 

Lönsamheten är betydligt bättre för stora nötköttsgårdar än för de mindre. Liksom 
inom mjölkproduktionen är ersättningen låg för eget arbete och egen jordbruksmark. 
Överlevnad och ökad lönsamhet är troligen två viktiga drivkrafter bakom den 
observerade struktur- och produktivitetsförändringen. Flertalet specialiserade 
nötköttsgårdar är små och har hög produktivitet i kombination med dålig lönsamhet, 
vilket tydligt indikerar att de har ett annat produktionssystem och andra incitament för 
produktionen än de större nötköttsgårdarna.  

Växtodling

Inom växtodlingen, liksom inom mjölkproduktionen, har strukturförändringen präglas 
av en utveckling mot en mer ojämlik storleksfördelning. Större gårdar har försvunnit i 
något högre utsträckning än mindre gårdar, och gårdar i de större storleksgrupperna 
har vuxit snabbare än de mindre gårdarna. Någon liknande trend har inte observerats 
för flertalet av länderna i Europa och Nordamerika. Specialiserade växtodlingsgårdar 
är den enda av inriktningarna som visar negativ produktivitetstillväxt Den 
specialiserade växtodlingen är också, tillsammans med den specialiserade 
nötköttsproduktionen, en av två inriktningar med ökande produktion under den 
perioden. Jämfört med de andra inriktningarna har strukturförändringen varit 
långsam. Den negativa produktivitetstillväxten i inriktningen beror främst på att fokus 
tydligt lagts på jordbruksmarksproduktivitet, på bekostnad av produktiviteten i 
användningen av andra produktionsfaktorer.

Speciellt större växtodlingsgårdar har fokuserat på jordbruksmarksproduktivitet. 
Förklaring till detta är troligen en gynnsam utveckling av spannmålpriser, och 
stigande markpriser i relation till andra produktionsfaktorer. Lönsamheten utan stöd 
har i inriktningen varit låg, men betydlig bättre än lönsamheten i inriktningen 
specialiserad mjölkproduktion. Lönsamheten är betydligt bättre för stora 
växtodlingsgårdar än för de mindre. Liksom inom övriga inriktningar, förutom 
grisköttsproduktion, är ersättningen låg för eget arbete och egen jordbruksmark. 
Överlevnad och ökad lönsamhet är troligen två viktiga drivkrafter bakom den 
observerade struktur- och produktivitetsförändringen. Liksom inom 
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nötköttsproduktionen är flertalet specialiserade växtodlingsgårdar små med hög 
produktivitet och dålig lönsamhet, vilket tydligt indikerar att de har ett annat 
produktionssystem och andra incitament för produktionen än större växtodlingsgårdar.   

6.1 Förslag på fortsatta studier
För att kunna identifiera trender i produktivitetstillväxten behövs långa tidserier. Det 
är önskvärt att produktiviteten följs över tid och kompletteras med beräkningar för 
perioder före 2002. 

I rapporten redovisas produktivitetstillväxten för fyra specialiserade inriktningar i det 
svenska jordbruket. Det finns idag inga kontinuerligt uppdaterade 
produktivitetsberäkningar för det svenska jordbruket. Den bästa källan till det svenska 
jordbrukets produktivitetstillväxt är USDA som med några års eftersläpning gör 
beräkningar främst utifrån uppgifter från FAO.  

I arbetet med rapporten beräknades produktiviteten för gårdar inom fyra 
specialiseringar. Den beräknade produktiviteten kan användas för öka kunskapen om 
vad som påverkar produktiviteten och produktivitetstillväxten.

Det finns skillnader i produktivitetstillväxt och strukturutveckling i de olika 
inriktningarna, både mellan inriktningar och mellan olika delar av Sverige. Det är 
önskvärt att ytterligare identifiera vad som har drivit utvecklingen i inriktningarna, 
och analysera vilka möjligheter och hot som utvecklingen innebär. 
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A1  Produktionsvariabler som används   
för att beräkna TFP

Typ av  
produktion Produktion Typ av Data Definition Källa

Mjölk Mjölk Kvantitet Total volym producerad mjölk JEU

Pris Försäljningsintäkter  /  såld volym JEU

Boskap Mjölkkor Värde Nettoförsäljning + nettotillväxt  
(tillväxt och slakt)

JEU

Pris Genomsnittligt försäljningspris JEU

Nötkreatur Värde Nettoförsäljning + nettotillväxt 
 (tillväxt och slakt)

JEU

Pris Avräkningsprisindex nötkreatur Jordbruksverket

Gris Värde Nettoförsäljning + nettotillväxt  
(tillväxt och slakt)

JEU

Pris Avräkningsprisindex svin Jordbruksverket

Annan boskap Värde Nettoförsäljning + nettotillväxt  
(tillväxt och slakt)

JEU

Pris Avräkningsprisindex animalieproduktion Jordbruksverket

Grödor Spannmål Kvantitet Producerad mängd spannmål, havre, korn,  
råg och vete 

JEU

Pris Försäljningsintäkter/ såld volym JEU

Oljeväxter Kvantitet Producerad mängd oljeväxter JEU

Pris Försäljningsintäkter  /  såld volym JEU

Baljväxter Kvantitet Producerad mängd baljväxter JEU

Pris Försäljningsintäkter  /  såld volym JEU

Fodergrödor Kvantitet Producerad mängd fodergrödor JEU

Pris Försäljningsintäkter  /  såld volym JEU

Andra grödor Värde Försäljningsintäkter JEU

Pris Avräkningsprisindex vegetabilieproduktion Jordbruksverket

Annan  
produktion

Kontraktsarbete Värde Intäkter av kontraktsarbete JEU

Pris Genomsnittlig lönekostnad JEU

Naturaförmån Värde värde av naturaförmåner konsumerade  
av gårdens hushåll

JEU

Pris Konsumentprisindex för jordbruksreglerade 
livsmedel 

Jordbruksverket

Andra Intäkter Värde Värde av andra jordbruksintäkter  
(inkluderar inte stöd)

JEU

Pris Avräkningsprisindex jordbruksprodukter Jordbruksverket

Tabell 22 Produktionsvariabler som används för att beräkna TFP.
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Typ av produk-
tionsfaktor

Produktions- 
faktor Typ av Data Definition Källa

Arbetskraft Anställd  
arbetskraft

Kvantitet arbetstid betald arbetskraft JEU

Pris Genomsnittlig lönekostnad JEU

Obetald  
arbetskraft

Kvantitet Arbetstid obetald arbetskraft JEU

Pris Genomsnittlig lönekostnad (region och år) JEU

Jordbruks-
mark

Jordbruksmark Pris Genomsnittlig arrendekostnad  
(år och region om endast egen mark)

JEU

Kvantitet Totalt använd jordbruksmark JEU

Kapital Jordbruks- 
byggnader

Värde Jordbruksbyggnader, snitt av ingående  
och utgående värde

JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex  
ekonomibyggnader

Jordbruksverket

Anläggnings-
tillgångar

Värde Anläggningstillgångar snitt av ingående  
och utgående värde

JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex maskiner  
och redskap

Jordbruksverket

Mjölkkor Värde Snittvärde mjölkkorbestånd JEU

Kvantitet snitt antal mjölkkor JEU

Nöt Värde Snittvärde nötkreaturbestånd JEU

Kvantitet snitt antal nötkreatur JEU

Gris Värde Snittvärde grisbestånd JEU

Kvantitet snitt antal grisar JEU

Annan boskap Värde Snittvärde annan boskap JEU

Pris Avräkningsprisindex animalieproduktion Jordbruksverket

Inköpt Mjölkkor Kvantitet Antal köpta mjölkkor JEU

Pris snittpris per inköpt mjölkko JEU

Inköpt Nöt Kvantitet Antal köpta nötkreatur JEU

Pris snittpris per inköpt nötkreatur JEU

Inköpt annan 
boskap

Värde kostnader inköp annan boskap JEU

Pris Avräkningsprisindex animalieproduktion Jordbruksverket

Ränta Pris betald ränta/totala lån (Om inga lån används 
årliga genomsnittet i region)

JEU

Avskrivningar Pris Avskrivningstakten för jordbruksbyggnader 
och anläggningstillgångar (Om det saknas 
information används årliga genomsnittet  
i region) 

JEU

Tabell 23 
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Typ av produk-
tionsfaktor

Produktions- 
faktor Typ av Data Definition Källa

Material Utsäde Värde Kostnader inköp utsäde JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex utsäde Jordbruksverket

Foder Värde Kostnader inköp foder JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex djurfoder Jordbruksverket

Växtskydds-
medel

Värde kostnader inköp växtskyddsmedel JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex  
växtskyddsmedel och bekämpningsmedel

Jordbruksverket

Gödningsmedel Värde kostnader inköp gödningsmedel JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex gödnings-  
och jordförbättringsmedel

Jordbruksverket

Bränsle och  
energi

Värde kostnader inköp bränsle och energi JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex energi  
och smörjmedel

Jordbruksverket

Andra material Värde kostnader andra material JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex andra varor  
och tjänster

Jordbruksverket

Service Löpande  
underhåll

Värde Kostnad löpande underhåll maskiner,  
utrustning och byggnader

JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex underhåll  
av utrustning

Jordbruksverket

Veterinär värde Veterinärkostnader JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex  
veterinärkostnader

Jordbruksverket

Andra tjänster Värde kostnader andra tjänster JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex andra varor  
och tjänster

Jordbruksverket

Försäkring Värde Kostnader försäkringar JEU

Pris Produktionsmedelsprisindex  
Investeringsvaror och -tjänster

Jordbruksverket

Tabell 23 Fortsättning från föregående sida.
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A2  Karta över de tre regionerna
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Publikationer inom samma område
1. Produktivitet grunden för konkurrenskraft  

– En genomgång av de grundläggande begreppen, (2014:26)

2. Strategier för konkurrenskraft  
– Spelar strategier någon roll för jordbruks och trädgårdsföretag, (2015:11)

3. Vad påverkar svensk konkurrenskraft?  
En sammanfattning av resultaten från projektet ”Jordbrukets konkurrenskraft 
(2016:7)

4. Konkurrenskraften i svenska gårdar 
– En jämförelse av lönsamhet och produktivitet bland svenska jordbruksföretag 
(2005–2013), (2016:14)
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Egna anteckningar
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