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ABSTRACT 
 
 
Background. 
The reason for the study is to determine whether Swedish agriculture is a suitable sector for 
implementing LPWAN-units (wireless data sending low energy computers). It is considered 
interesting to know if there is a need for this technology in the new area. 
 
Purpose. 
The purpose of the work is to find new areas in agriculture that can be made more efficient and 
made more sustainable by using Internet of Things (IoT). The purpose is to make a comparison 
of agriculture for and after implementation. The studie will form the basis for real needs where 
IoT can act as a helping hand and evaluate which areas within Swedish agriculture that have 
the greatest innovation potential, in which way IoT units can make Swedish agriculture more 
sustainable and how Swedish farmers want the working life in a connected environment must 
be structured. 
 
Method. 
To make a clear picture of which areas that are most in need of the technology, visits, 
interviews, a survey and idea generation have been used. The studie is based on action research 
and design thinking and will seek out similar research and development in the area to create a 
picture of what is happening in the sector. In addition, sensors need to be tested in real-world 
environments to determine differences and possible new innovative work processes. A test has 
been carried out where a current working method of measuring temperatures has been tested 
against the new technology. Both farmers, researchers and people working in the industry have 
been contacted to give their views on the area. 
 
Results. 
The result shows that there is great innovation potential in the area and that major changes can 
be made through the implementation of IoT and Low Power Wide Area Networks(LPWAN). 
The proof that these units will influence from a sustainability perspective, however, has not 
been as prominent. The result also shows that the way of working for future farmers can be 
changed by the fact that manual controls can now take place remotely and that climate 
measurements near the farm using the focused IoT units are both more accurate and more 
appreciated by the farmer. 
 
Conclusions. 
The technology is needed in the area and more research and development should be done in the 
area. The units to be used should be developed according to the needs of the farmers and can 
thus differ markedly because the needs are different. 
 
Keywords: Agriculture, Internet of things, Innovation, LPWAN  
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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund. 
Anledningen till studien är för att avgöra om det svenska lantbruket är en lämplig sektor för att 
implementera LPWAN-enheter (datasändande lågenergienheter) på. Det anses intressant att veta om det 
finns ett behov för denna teknik på det nya området. 
 
Syfte.  
Syftet med arbetet är hitta nya områden inom lantbruk som kan effektiviseras och göras mer hållbart 
med hjälp av IoT. Syftet är att göra en jämförelse på lantbruk för och efter implementering. Arbetet ska 
gå till grunden för verkliga behov där IoT kan fungera som en hjälpande hand samt utvärdera vilka 
områden inom svenskt lantbruk som har störst innovationspotential, på vilka sätt IoT-enheter kan göra 
svenskt lantbruk mer hållbart samt hur svenska lantbrukare vill att arbetslivet i en uppkopplad miljö ska 
vara uppbyggd.  
 
Metod.  
Att genom besök, intervjuer, en enkät samt idégenerering skapa en klar bild på vilka områden som är 
mest av behov av detta. Arbetet grundar sig på aktionsforskning och design thinking. Arbetet kommer 
även eftersöka likande forskning och utveckling inom området för att skapa en bild vad som håller på 
att hända inom sektorn. Förutom detta behöver sensorer testas i verklig miljö för att avgöra skillnader 
och möjliga nya innovativa arbetsprocesser. Ett test har gjorts där ett nuvarande arbetssätt av att mäta 
temperaturer testats mot tekniken. Både lantbrukare, forskare samt personer som arbetar inom branschen 
har blivit kontaktade för att ge sin syn på området. 
 
Resultat.  
Resultatet visar att det det finns stor innovationspotential inom området och att stora förändringar kan 
göras genom implementering av IoT. Bevisen för att dessa enheter kommer att påverka ur ett 
hållbarhetsperspektiv har dock inte varit lika framhävande. Resultatet visar även att arbetssättet för 
framtida lantbrukare kan komma att förändras genom att manuella kontroller nu kan ske på distans samt 
att klimatmätningar nära gården med hjälp av de fokuserade IoT-enheterna både är mer noggranna och 
mer uppskattade av lantbrukaren. 
 
Slutsatser.  
Tekniken är behövd inom området och mer forskning och utveckling borde göras inom området. 
Enheterna som ska användas borde utvecklas efter lantbrukarnas behov och kan därmed skilja sig 
markant på grund av att behoven är olika.  
 
Nyckelord: Lantbruk, Internet of things, Innovation, LPWAN 
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1 INTRODUKTION 
  
I detta kapitel finns en introduktion till arbetet samt en diskussion om problemområdet. Avsnittet är 
även till för att ge förklaringar till de forskningsfrågor som undersöks samt varför dessa anses 
relevanta. I och med storleken på området lantbruk och Internet of Things görs vissa begränsningar, 
dessa beskrivs och motiveras i kapitlets slut. Kapitlet avslutas med en dispositionsförklaring. 

1.1 Introduktion 
 

De svenska lantbruken ställs inför många olika typer av utmaningar. Det vanligt att läsa om hårdare 
konkurrens mellan svenska bönders produktion och importen av utländska varor. Värdet på de 
jordbruksvaror och livsmedel som Sverige importerar idag är nästan dubbelt mot vad vi själva 
exporterar[1]. En  bonde tar hand om stora arealer mark på egen hand, i vissa fall med fåtal anställda 
och de svenska gårdarna blir större och färre till antal vilket medför mer ansvar över större områden.[2]  
Med så stor yta på så få personer kan det svårt att bevaka allt manuellt. Exempel på viktiga kontroller 
är för att undvika bränder, detta syntes 2018 som blev ett tufft år för svenska lantbrukare då hettan slog 
till och skapade bränder på många håll i Sverige.  
 
De senaste åren sprids fler och fler produkter i vardagen som berättar för användaren vad som sker i en 
närvaro där denna inte befinner sig. Till exempel en ringklocka till ytterdörren som signalerar dem som 
bor där när någon ringer på klockan även om ingen är hemma. Kylskåp som är uppkopplade mot internet 
och berättar vad som behöver inhandlas. Denna teknik kan existera inom en mängd olika områden och 
listan med exempel där den kan implementeras kan göras lång men den gemensamma nämnaren är 
sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT). Enkelt förklarat så är det små paket i en 
kombination där en dator, en antenn och en sensor arbetar tillsammans för att känna av värden i dess 
omgivning och meddela detta till en mottagare[3]. Detta bidrar till ett situationsanpassat agerande istället 
för ett proaktivt och kan bidra till ett förenklat arbetssätt och utveckling av nya produkter och tjänster. 
Dessa dataströmmande enheter kan kopplas upp via olika typer av förbindelser där mängder av olika 
varianter av fasta och trådlösa datauppkopplingar existerar[4]. 2015 fanns det 13,4 miljarder  
uppkopplade enheter i världen och detta förväntas öka till 38 miljarder enheter till 2020[5]. Det som gör 
teknologin intressant är dess anpassningsförmåga beroende på användningsområde samt att olika 
uppkopplingar och data kan användas och skickas på beroende av användarens behov.  
 
Tekniken skapar nya möjligheter för användare och företag och kan implementeras på både befintliga 
och nya produkter. Företag skulle kunna i ett produktutvecklingsstadie välja att implementera en IoT-
enhet i produkten och möjligtvis ta sin produkt och tillfredsställa nya behov. Privatpersoner kan även 
välja att koppla upp en redan befintlig ouppkopplad produkt vilket gör att den kan kommunicera med 
användaren från distans och ge värdefull information utan att den manuellt bevakas.   
 
Vi har i Sverige ett lantbruk som står inför framtida utmaningar, vad händer om detta kombineras med 
IoT? Det nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk lyfte under 
sommaren 2017 fram digitaliseringen av jordbruk som ett viktigt område för bioekonomins 
utveckling[6]. Detta arbetet kommer undersöka om ett segment inom IoT har en chans att påverka det 
svenska lantbruket, vilka behov som idag behövs, hur skulle detta IoT-segment kunna bidra ett mer 
hållbart lantbruk och hur det är att arbeta på en uppkopplad gård.  
 
IoT är ett teknologiskt område som kan använda sig av två huvuduppkopplingar för att skicka data, 
trådlöst och fast. Dessa två kategorier kan sedan delas in i subkategorier där varje uppkoppling har sin 
typ av egenskap som bidrar till för- och nackdelar. Detta arbete kommer fokusera på lågenergienheter 
som mäter data och som har kapacitet att skicka denna data till en mottagare som befinner sig kilometer, 
ibland mil, från enheten. En djupare förklaring om detta kan läsas i rapporten samt en kort argumentation 
varför just detta typ av IoT-segment fokuseras på[7].  
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1.2 Bakgrund 
 
Företaget AllBinary AB arbetar i dag inom IoT-sektorn med utveckling av olika typer av sensorer och 
tjänster för att automatisera processer och skapa nya lösningar med hjälp av uppkopplade enheter som 
känner av sin omgivning om meddelar detta till sin mottagare. Företaget har tre huvudsektorer, Internet 
of Everything (IoE, som är en utökad version av IoT), transport och Alpha lab där den första och den 
sistnämnda är de områden som denna studie går in på. Företaget vill utforska nya affärsområden där IoT 
kan implementeras. Det anses intressant att om behovet finns möjligen utveckla enheter riktat mot 
lantbrukssektorn. Utmaningen är att man inte är medveten om lantbrukssektorn är ett lämpligt område 
att inta eller om det ens finns ett behov av att använda uppkopplad utrustning här. Företaget vill 
undersöka detta behov, hur stor innovationspotentialen är samt arbets- och hållbarhetmässiga skillnader 
som kan förekomma vid en implementering av dessa. Företaget önskar att undersökningar görs på vilka 
utmaningar som lantbruket står för idag, vilken forskning och andra aktörer som bedrivs inom området, 
undersökningar och intag av information från svenska lantbrukare genom till exempel intervjuer, besök 
och observationer samt enkäter för att skaffa en bred kunskap om dagens läge. De önskar även att en 
analys görs av det resultat som framställs för att kunna föreställa sig det framtida uppkopplade 
lantbruket.  
 
Då, som nämnt i stycket ovan, företaget inte arbetar med området idag har denna studie genomförts till 
stor del på egen hand av skribenten. Detta har skett efter samråd med företaget innan studiens start.  
Företaget har under studiens gång bistått med vägledning och viss tekniskt samråd när det upplevts från 
skribentens sida att detta behövts.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att genom besök, intervjuer, idégenerering samt enkäter till både nuvarande och 
framtida skapa en klar bild på vilka områden som är mest av behov av detta och vilka behov svenska 
lantbrukare har av teknologin. Arbetet ska, i så god utsträckning som det går, undersöka vilka skillnader 
som uppstår när teknologin implementeras och vilka konsekvenser detta skulle kunna få i framtiden.   

 
De frågeställningar som ska besvaras i arbetet är: 
 

a) Hur stor är innovationspotentialen för IoT inom det svenska lantbruket? 
 
Innovation kan finnas inom flera olika områden och då detta arbete fokuserar på IoT inom svenskt 
jordbruk kommer även forskningsfrågan fokusera på detta. Det vill säga att den möjliga 
innovationspotentialen som fokuseras är vilka områden som långenergienheter inom IoT kan medföra 
ett nytänkande av problemlösande produkter och tjänster som inte finns på dagens marknad. Denna fråga 
kommer stå som grund till att forskningen kring dem behov som lantbrukare har, och som kan 
lösas/förenklas med hjälp av IoT-enheter. Det svenska lantbruket benämns ha goda förutsättningar för 
innovation men en svår tendens till mottagandet av introducering för ny teknik på grund av skeptiskt 
tänk angående området hos målgruppen[6]. För att skapa en innovativ process inom området behövs 
lantbrukarnas behov bli hörda och produkter utvecklade utefter detta.  
 

b) På vilka sätt kan långenergienheter inom IoT bidra till ett mer hållbart svenskt 
lantbruk?  
 

Hållbarhet är ett ämne som flitigt diskuteras och som ofta får stort fokus i utvecklingssamband. Det är 
viktigt vid utveckling av ny teknik i ett befintligt område att analysera detta ur ett hållbarhetsperspektiv 
för att se om några förändringar kan ske vid implementering av den fokuserade tekniken. Frågan ska gå 
till grund vilka möjligheter som finns där lågenergienheter kan bidra till att vissa aktiviteter eller metoder 
inom lantbruk blir mer hållbart än tidigare. Denna fråga går hand i hand med fråga a) och kommer 
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analysera de nya innovationsområden som framkommer ur svaren på fråga a). I detta arbetet kommer 
tester göras på en eller fåtal gårdar med riktigt sensorer. 
 
 

c) Hur skulle arbetslivet i en uppkopplad gård kunna se ut efter implementering av 
tekniken?   
 

Denna fråga är viktig för att få reda på vad svenska bönderna tycker om det möjligen kommande 
arbetssättet samt hur de vill att detta ska fungera utifrån ett användarperspektiv.  För att svenska 
lantbrukare ska gynnas av en kommande IoT-implementerad arbetsdag måste undersökningar göras på 
vilka arbetsmässiga skillnader som kommer ske för en lantbrukare i en denna värld. Underliggande 
frågor till denna forskningsfråga kan vara; vilka nuvarande rutiner skulle kunna ändras? På vilka sätt 
kan IoT göra förbättringar? Finns det några nackdelar för lantbrukarna?  
 

1.4 Begränsningar 
 
Detta arbetet kommer bestå av en behovsanalys för om den nämnda tekniken är behövlig inom det 
svenska lantbruket och då inom vilka områden som dessa anses lämpliga att implementeras inom. På 
grund av detta kommer inte en lösning till ett specifikt problem presenteras, utan arbetet kommer fungera 
som en vägledning för fortsatt forskning. Detta påverkar bland annat den design thinking och 
aktionsforskningsmetod som är tänkt att bli använd då dessa är ansedda att ta fram en konkret lösning 
snarare än ett område i behov av nya lösningar. Studien har som avsikt att bygga enheter och testa dessa 
på plats hos lantbrukare för att observera upplevelsen hos användaren.  
 
Området IoT är väldigt brett och hela området kommer inte undersökas. Den typ av utrustning som detta 
arbetet fokuserar på är dem enheter som kopplas upp trådlöst och placeras på avskilda ställen där de 
mäter värden och skickar små bitar data till mottagaren, även kallade lågenergienheter med lång 
sändningsräckvidd. Anledningen till denna begränsning är då skribenten har fått störst kunskap om dessa 
enheter själv samt att arbetet måste begränsas teknologimässigt för att hinnas med tidsmässigt. Den typ 
av sensorvärden som dessa enheter kommer mäta under tester har begränsats till vad lantbrukaren har 
ansett intressant ur deras produktion. Mer om teknologin går att läsa i teorikapitlet.  
 
En viktig del i arbetet är medvetandet om att digitalisering inte är lika med IoT. Under arbetets gång har 
det upptäckts att en digitaliserad gård förknippas med att vara lika med IoT men där lantbrukare och 
andra branschintressenter ofta tänker på mjölkrobotar, datorer som för statistik och datoriserade traktorer 
när de hör ”Den digitaliserade gården”, vilket inte stämmer helt överens med ”Den uppkopplade” gården 
med sina avlägset placerade sensorer och sin långa batteritid. Sensorerna som kommer tittas på i detta 
arbete är de enheter som kan placeras på en avlägsen plats utan trådbunden el- och nätverksdrift. Data 
som skickas via enheten kommer inte vara kontinuerligt strömmande data. Enheten mäter av ett värde, 
skickar data och somnar sedan in tills nästa gång data ska mätas.[6, s. 8–9] Det finns mängder av IoT-
teknologier ute på marknaden, det är viktigt att understryka att detta arbete endast fokuserar på behovet 
av enkortsdatorer och dess implikationer på det svenska lantbruket.  
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En ofrivillig begränsning som skett i arbetet är at olika typer av branschförbund, organisationer, företag 
och professorer kontaktats som ofta benämns som viktiga personer inom utvecklingen av det 
uppkopplade svenska lantbruket. Det har dock visat sig vara svårt att få dessa intresserade av att vilja 
delta och visa sina synpunkter i ett examensarbete även fast fler kontaktförsök har gjorts. Om du som 
läsare anser att skribenten borde tagit kontakt med ovan nämnda är det mycket möjligt att detta skett 
men att intresse eller av andra anledningar inte visats tillbaka.  
 
En annat område som inte kommer ha huvudfokus i arbetet är säkerheten kring data och personuppgifter 
som skickas under drift. Det finns alltid risk att personer med kunskap om hacking kan utföra detta och 
komma åt känsliga uppgifter. Detta kommer hållas i baktanke under arbetets gång men kommer inte få 
extra uppmärksamhet, arbetets huvudfokus är som skrivet tidigare själv implementeringen och 
användningsområdet av tekniken på det svenska lantbruket. 
  

Figur 1. Beskrivning av det fokuserade området samt dess överkategorier inom 
digitalisering. 

LoRa

LPWAN (Low
Power Wide 

Area Network)

Internet of 
Things (IoT)

Digitalisering
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1.5 För disponering  
 

1. Kapitel ett i denna studie introducerar läsaren för problemet som finns samt en bakgrund till 
varför företaget anser att detta är ett viktigt område att utforska. Syftet samt frågeställningar 
som ska besvaras finns även med i detta kapitel samt de begränsningar som gjorts. 

 
2. I kapitel två presenteras den metod som använts för att lösa problemet och motiveringar till 

varför vissa metoder valts finns med 
 

3. I tredje kapitlet finns den teori med som ska ge läsaren en bättre förståelse om de olika områdena 
som finns med i denna studie.  

 
4. Kapitel fyra presenterar den forskning och utveckling som skett inom samma eller liknande 

områden. 
 

5. I femte kapitlet presenteras de resultat som studien kommit fram till. Dessa är baserade på 
kvalitativa undersökningar som gjorts under processens gång. 

 
6. Kapitel 6 analyserar dem resultat som framkommit i tidigare kapitel och presenterar teorier om 

varför vissa data uppmätts samt möjliga teorier till hur resultaten kan komma och påverka det 
framtida lantbruket. 

 
7. Kapitel 7 sammanfattar arbetet och det går här att få slutgiltiga svar på de frågor som ställts 

under arbetets gång.  
 

8. Kapitel 8 föreslår framtidforskning som anses intressant att fortsätta inom.  
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2 TEORI 
Följande kapitel kommer att beskriva om de genomgångna faserna som använts under arbetet. Kapitlet 
fokuserar på att förklara begrepp som finns genomgående i arbetet och vad dessa faser innebär i 
praktiken. Detta kapitel börjar med en nulägesanalys för det svenska lantbruket samt de problem som 
detta område ställs inför idag. Kapitlet avslutas med förklaring av viktiga begrepp som studien 
fokuserar på.  
 

2.1 LPWAN 
 
Low Powered wide area network/Lågenergi- och långdistans-nätverk, LPWAN, är ett uttryck som 
används för den teknik som detta arbete fokuserar på. Det är ett samlingsnamn för många olika 
nätverkstekniker som används för att sända data trådlöst till en mottagare. Det finns många subkategorier 
till tekniken och de har ett par gemensamma faktorer; enheterna befinner sig till stor del i ett sovande 
länge och vaknar till liv ibland och mäter data, denna data skickas sedan iväg och enheten somnar in 
och inväntar nästa mätningsläge. Detta gör energianvändningen i enheten maximeras och batteritiden 
blir lång. Den andra gemensamma faktorn är att enheterna har lång räckvidd för att skicka iväg data.  
Teknikerna skiljer sig på ett sådant sätt att batteritid och räckvidden varierar beroende på typ av teknik. 
Alla LPWAN-tekniker har olika karaktärsdrag i bandbredd, spektrum, överföringshastighet och 
strömförbrukning och detta gör dem lämpliga inom olika områden. 
 
Fördelningen under LPWAN består av cellulär IoT(NB-IoT) samt icke cellulär IoT. Cellulär IoT 
benämns med flera subkategorier och några av dessa är: CAT1, CAT0, CAT M1 och CAT M2. De tre 
första har en bandbredd mellan 20-1,08 MHz och en överföringshastighet mellan 10-1 MHz. CAT M2 
ligger på en överföringshastighet på 190 KHz och en överföringshastighet på 200 Kpbs. Den icke 
cellulära IoT:n har värden som liknar CAT M2 men skillnaden på dessa är att nätet som cellulär IoT 
använder sig ofta är operatörsstyrd och har en något högre bandbredd medan den icke cellulära IoT:n 
inte kräver licenser från en operatör utan ses som mer öppen[8].  
 
Under den icke-cellulära IoT tekniken finns två underkategorier, LoRa och SigFox. Sigfox är en 
nätverksoperatör där man som användare betalar en abonnemangskostnad för att använda tjänsten. LoRa 
kan byggas och placeras på eget bevåg och är därför inte knutet till en operatör på samma sätt[9]. 
 
Det är av stor vikt att inse att olika nät är bättre lämpade för vissa saker, om hög responstid är viktigt 
bör ett nät med hög överföringshastighet väljas. 5G är ett exempel på låg responstid minimeras och hög 
överföringshastighet maximeras vilket gör det lättare att överföra data snabbt trådlöst mellan olika 
anknytningspunkter, exempel på när teknologin är extra intressant är för att kontrollera maskiner trådlöst 
från andra länder samt att strömma videodata i hög kvalité. Nätet ägs dock av en operatör likt de andra 
cellulära IoT-teknikerna[9], [10]. 
 
Tabell 4. Specifikationer för de olika IoT-teknikerna[8, s. 5] 
 

LPWAN 
 Cellulär IoT Icke-Cellulär IoT 
 CAT1 CAT0 CAT M1 CAT M2 LoRa SigFox 

Bandbredd 20 MHz 1.4 MHz 1,08 MHz 180 KHz 125 KHz 0,1 KHz 
Överföringshastighet 10 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 200 Kbps 10 Kbps 100 Kbps 

Effekt 23–46 
dBm 

23–30 
dBm 

20 dBm 20 dBm 20 dBm 20 dBm 
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I detta arbete kommer LoRaWAN (Long Range wide area network) att användas. Anledningen till detta 
är följande: 
 

• LoRaWAN har som styrka att det drar väldigt lite energi under drift, en enhet mäter data, skickar 
den och somnar sedan in för att invänta nästa tid då en datamätning ska göras. Tack vare detta 
kan batterier räcka en längre tid, till och med flera år, innan de behöver bytas igen. 

• Tekniken är trådlöst och på så sätt kan enheter placeras på platser dit ingen markburen el är 
dragen. 

• Tekniken kräver en gateway för att kunna ta emot trafik, detta medför en extra kostnad men kan 
medföra att täckning skapas på en plats där det inte funnits trådlös täckning tidigare.  

• Tekniken passar sig bra där inte kort responstid är i huvudfokus utan snarare lägre kostnad, hög 
anpassningsförmåga och öppenhet för användaren att göra ändringar. 

• Nätverket som används har ligger på ett lägre frekvensband. Förutom att det skapar en låg 
energiförbrukning skapar det även stora räckvidder. Vad det gäller frekvensbanden ligger dessa 
mellan 867–869 MHz i Europa.  Distansrekordet för att sända data över detta nätverk är 70 mil. 
Detta är givetvis under perfekta förhållanden, en vanlig användare kan räkna med ett par 
kilometer i täckningsradie[11][12].  

• Nätet finns på flera ställen i Karlskrona och ägs av Affärsverken som har gett tillstånd att 
använda nätet för tester under studiens gång.  

 
Enheterna har en möjlighet att bli implementerade i system. Detta kan användas för att skapa ett högre 
mervärde då produkterna då integreras i fler aktiviteter. Beroende på systemens funktion så kan dessa 
grupperas in enligt figur 5. Här visualiseras det första steget som något primitivt med en sensor som 
mäter data som meddelar en mottagare, medan steg 4 inkluderar en automatiserad process med 
självdiagnostierande och åtgärdande aktiviteter[13]. 
 

 
Figur 2. Fyra olika nivåer av integrerade smarta IoT-enheter. 

 

2.2 Design thinking 
 

Design thinking är en problemlösningsmetod som fokuserar på att hitta nya lösningar genom att 
genomgå olika faser. Denna process anses lämplig att använda då inget svar finns på en fråga. Faserna 
består av en iterativ process som består av informationsinhämtning från omvärlden samt den kommande 
användaren för att sedan skapa nya idéer som implementeras i den verkliga miljön och som sedan 
analyseras. De tre huvudstegen i denna process är initierade fas, idégenererande fas samt 
implementation. Anledningen till att Design thinking valts är att den anses väldigt bra för att skapa 
meningsfulla lösningar för dess framtida användare samt att den passar utmaningen som getts då målet 
är att interagera med användarna för att lyssna till deras behov och att skapa en lösning utefter detta[14].  
 

1 Monitorering

•Sensorer kan mäta 
av produktens skick 
samt omgivnade 
klimat samt kan 
larma och skicka 
notifikationer.

2 Kontroll

•En mjukvara 
kontrollerar 
enhetens funktion 
och anpassar den 
efter personliga 
krav.

3 Optimering

•De två tidigare 
stegen medföra att 
algoritmer kan 
optimera 
funktionalliteten på 
enheten.

4 Automation

•En kombination av 
de tre tidigare 
stegen leder till 
självdiagnostisering 
och ett autonomt 
tillvägagångssätt för 
drift. 
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2.3 Hållbarhet 
 
För att strukturera upp vilka synvinklar som denna studie fokuserar på när det gäller hållbarhet används 
3 hållbarhetsprinciperna nedan. Dessa principer är framtagna för att se till att den nuvarande 
generationen kan tillgodose sina behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att kunna 
tillgodose sina. Genom att följa dessa principer kommer vi  
Arbetet kommer att analyseras utifrån: 
 

1. Koncentration – Naturen utsätts inte för systematiskt ökande av koncentrationer av 
ämnen från berggrunden. 

2. Samhällets produktion – Ämnen som skapas i samhället sprids systematiskt inte i 
naturen. 

3. Undanträngning – Naturen är inte ett föremål för ökande undanträngning med hjälp av 
fysiska metoder av biologisk mångfald eller systematisk manipulation[15]. 

2.4 Innovation 
 
Innovation är ett mått på att göra något på ett nytt sätt än vad som tidigare gjorts. Ordet innovation 
härstammar från latin och har sin grund i ”något nytt”. Det kan förklaras som nya idéer, produkter, 
tjänster och processer och kan ibland upplevas hos företag som något riskfullt och ett nytt område att 
utforska. Det handlar om för företag att omvandla en idé med hjälp av processer till en fungerande 
produkt, tjänst eller process[16].  
  

Inspiration

•Utforska

•Rama in 
problemet

•Interagera

Idégenerering
•Idégenerera

•Prototyp

•Utveckla

Implementation
•Analysera 

•Utveckla

•Skapa system

Figur 3. Beskrivning, samt förenklad bild, av den process som design 
thinking innebär. 
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2.5 Nulägesanalys 
2.5.1 Lantbruket 

2.5.1.1 Dagens Lantbruk 
Det märks att det svenska lantbruket är på väg in, och på har redan på många ställen kommit långt, i 
digitaliserade verktyg för att underlätta för arbetare på gården. Det är inte ovanligt att se investeringar 
på gården i form av digitaliseringshjälpmedel på traktorer och mjölkrobotar i ladugårdar, dock har det 
visat sig under detta arbetets gång att få lantbrukare har kännedom om energisnåla IoT-enheter som kan 
känna av sin omgivning och meddela detta till lantbrukaren utan att den själv behöver befinna sig på 
plats. Ofta genomförs kontroller av lantbrukets produktion med manuell okulär undersökning och då 
lantbruken blir större men färre till antal kan det finnas en risk till att det blir svårare att hålla koll på 
hela produktionen och hinna med att genomföra alla manuella kontroller[17]. Den kvantitativa 
undersökningen som gjorts under detta arbete samt de observationer som skett vid besök av lantbruk 
visar att många fortfarande tar avgörande beslut baserat på manuella kontroller samt förvaltar framtida 
uppgifter genom pappersnedskrifter eller baserat på hur och när det gjorts tidigare. Det svenska 
lantbruket idag är på väg in i en mer och mer digitaliserad arbetsvardag där maskiner som utrustas med 
datorer, väderleksrapporter kan beskådas via hemsidor, maskiner för att mjölka kor och på senare tid 
även drönare för att underlätta analyser av fält och grödor. Även om digitaliserade hjälpmedel på 
lantbruket har funnits en tid så är det först på senare år som resultatet av dessa kunnat samlas in och 
analyseras vilket kan ge underlag till förändringar och förbättringar[6].  
   Vi har lantbrukare som är beroende av temperaturer, vind och nederbörd på sina egna marker där det 
visat sig under besök och intervjuer under detta arbete att dessa skaffar sig denna information med hjälp 
klimatbaserade regionsrapporter. Rapporter som visar temperaturer för en region men som 
nödvändigtvis inte behöver inträffa i det lokala klimatet på gården. Om lantbrukare skulle kunna se 
precisionsdata över sina egna marker, hur skulle framtidens lantbruk se ut då? 

2.5.1.2 Problemdiskussion 
Digitala enheter som skickar data har ett stort användningsområde, detta begränsas mer eller mindre 
endast på användarens behov. Med detta sagt skulle datasändande enheter möjligtvis kunna hjälpa 
svenska lantbrukare inom många områden. Det svenska lantbruket är ofta nämnt i vardagen som ett 
viktigt men mödosamt arbete. Området står inför många utmaningar men samtidigt finns aktörer på 
marknaden, främst i utlandet,  som börjat utveckla plattformar för att möjliggöra mottagning av data 
från IoT-enheter[18]. I Sverige går det något långsammare och några av de största hindren att ta sig runt 
är inom utbildning, lönsamhet, teknikutveckling och affärsmodeller. Vad det gäller lönsamheten är det 
viktigt att tekniken utvärderas beroende både på stora och små gårdar. Det behövs även göras mer 
forskning och utveckling inom sensorer, mätning och hur hela processen ska fungera. Det saknas även 
demonstrationer på så kallade demo-gårdar där tekniken presenteras och kan inspirera andra intresserade 
lantbrukare att våga ta steget till att testa. Samtidigt ställs dilemman på vem ska ha äganderätt över data 
om den levereras till plattformar samt hur denna data kan komma att användas. [6].  
 
Vi lever idag i ett Sverige där befolkningsmängden växer och förväntas öka med ca 40-50% de 
nästkommande 100 åren[19]. Detta betyder att en större mängd matvaruprodukter kommer omsättas och 
samtidigt ställa nya frågor för export, import och inhemsk produktion. Ett alternativ är att vi utökad 
arealerna för tillverkning av jordbruksprodukter, ett annat är ökad import vilket då även ökar 
transportsträckorna som livsmedel färdas, ett tredje skulle kunna vara tillverkning av en större mängd 
råvaror på samma yta som idag.  
 
Förutom detta lever vi även i en värld där länderna i Europa stod för 25% av den totala 
världsbefolkningen men som runt år 2060 förväntas stå för 5%[20]. Detta betyder att populationen i vår 
omvärld ökar i en annan takt än vad som sker i Europa. En ökande internationell population skulle kunna 
ge möjligheter i export av jordbruksvaror till andra länder som även skulle kunna gynna Sverige 
ekonomiskt. Den ökade produktionen sätter press på livsmedelsproduktion och det är av stor vikt att se 



 

11 

till att den produktion som sker idag utvecklas för att kunna möta framtidens behov. Detta kräver nya 
tillvägagångssätt för lantbruksproduktion. 
 

 
Figur 4. Statistiska centralbyråns prognos för folkmängd i Sverige 2018–2120[8] 

 
Ett annat problem för dagens lantbrukare är påverkan från väder och klimat då produktionen är beroende 
av detta. Sommaren 2018 var ett mardrömsår för lantbrukare där grödor förstördes och priset på foder 
dubblerades på flera ställen i Sverige. Väderleksprognoser skickas ut till regioner av riket men frågan 
är om dessa kan göras mer detaljerade så att de stämmer överens med den enskilde lantbrukarens 
närliggande klimat? Vid fältbesök som gjorts vid arbetets gång har det uppmärksammats att omgivande 
klimat runt gården är något som oroar lantbrukarna mycket men när faktorer som temperatur, 
fuktighet/nederbörd och sol ska kontrolleras görs detta manuellt av lantbrukaren. Många av de 
lantbrukarna som deltagit i detta arbete är intresserade av klimatet för just sina fält och marker men har 
sällan nulägesrapporter för omgivande klimat eller tydlig statistik och historik på detta från tidigare år.  
 
Under de besök som gjorts under förstudie och huvudstudie har det uppmärksammats att det är få 
anställda på stora arealer inom lantbruk och att få använder sig av digitala hjälpmedel. Detta gör att när 
manuella kontroller ska ske görs detta ofta av okulär besiktning. Detta är kontroller som skulle kunna 
bytas ut mot digitala instrument och på så sätt förhoppningsvis minska på transporter, ge en bättre 
historik och statistik från tidigare år samt förhållningsvis underlätta arbetsvardagen för lantbrukaren. 
Det som upptäckts under studien är att mycket av den erfarenhet som finns hos en lantbrukare kommer 
från att lära sig av sina misstag. Det vill säga av erfarenhet och egna lärdomar som sparas hos den 
enskilde lantbrukaren och som sedan appliceras vid samma eller liknande aktiviteter. En motsvarighet 
hade varit en databas att falla tillbaka på vid beslutstagande, istället för ett en person på ett lantbruk 
använder sina erfarenheter även kan falla tillbaka på historik, statistik och nulägesanalys för sina egna 
marker för att ta beslut när vissa aktiviteter ska genomföras. 
 
Vid lantbruksproduktion är det viktigt att se till att ekosystemet inte blir skadat utan att en så pass hållbar 
produktion som möjligen går hålls. Om vårt svenska ekosystem inom lantbruk skadas riskerar vi att få 
försämrade förutsättningar för att tillgodose våra mänskliga behov, bland annat mat. Det är därför viktigt 
att de svenska lantbruken förvaltas på ett sådant sätt att det finns goda förutsättningar för både vår 
generation och kommande[21]. Vid besök under arbetet har det uppmärksammats att lantbruk ofta 
kräver maskiner för att klara av de tunga arbetena, men även att lantbrukaren behöver göra 
kvalitetskontroller av råvaror för att de ska kunna levereras vidare och processeras.  
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2.6 Inspirerande fas 
 
Under den inspirerande fasen är huvudfokus att skaffa förståelse för utmaningen som getts: Vad är 
problemet? Vad finns det för möjligheter? Vad har förändrats? Det är viktigt att under detta steg få in så 
mycket information i studien som möjligt och detta kan göras via litteratur, intervjuer, enkäter eller 
observationer. Under denna fas är det bra om antalet synvinklar som problemet attackeras ökas samt att 
flera olika synsätt blandas in, t.ex.: ur ett ingenjörsmässigt perspektiv samt ur ett hållbarhetsmässigt [22, 
s. 40–41]. Det är viktigt att studien byggs upp på ett sådant sätt att det sätter dess framtida användare i 
fokus och att allt utvecklas för deras användande. Hög empati och förståelse för användaren är viktigt 
och detta behövs i utvecklingssyfte för att kunna ta fram en lösning som utvecklare som fyller de behov 
som användaren har. Att försöka dela känslor, upplevelser och skaffa en djupare förståelse för hur 
utmaningen påverkar användaren. Det är viktigt att inte blanda in egna känslor och värderingar utan att 
försöka se problemet ur användarens ögon[14]. 
 

2.6.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

Intervjuer har ansetts viktiga som informationskälla i detta arbete då fysiska möten med en 
intresseperson ofta ger bra inspiration och information. Intervjuer anses lämpliga vid kvalitativa studier 
och genomförs oftast mellan två personer via ett fysiskt möte, telefon eller videomöte. Intervjuerna har 
varit semistrukturerade vilket ger en röd tråd i konversationen men som ändå ger spelrum för kandidaten 
att svara och prata öppet. Semistrukturerade intervjuer upplevs sällan som ett förhör utan snarare som 
ett strukturerat och professionellt samtal. Intervjuerna fokuserar på att få information om vad 
intressepersonen vet, vad de gör eller vad de tänker och känner om ett specifikt ting. Under intervjuerna 
anses det viktigt för personen som intervjuar att lyssna mer än att prata för att lyckas fånga upp specifika 
detaljer under samtalet som anses extra intressanta, att ställa frågan neutralt och på ett lättförståeligt sätt 
då det är viktigt att personen som intervjuas för rätt förståelse får vilket svar som eftersöks samt att 
denne inte känner att frågan är känsligt laddad, att ställa öppna frågor som inte leds i en specifik riktning 
då detta kan påverka svaren samt att det inte anses lämpligt att tillfredsställa intervjuarens förhoppningar 
på svaren samt att visa intresse och ha roligt under intervjun för att visa engagemang[23, s. 284–287]. 
 

2.6.2 Observationer 
 
Observationer är vanligtvis förekommande i fall i utforskande faser och under ostrukturerade former för 
att hitta information om vad som händer i olika situationer eller under en viss aktivitet. Observationer 
kan användas stödjande för att samla in data och information till en studie. I denna studie har en 
observationsmetod med deltagande använts där den som observerar tar sig in i den observerade gruppen 
fysiskt och delar erfarenheter. Under denna tid memoreras och noteras hur det hur den observerade 
gruppens beteende är samt deras språk och agerade. I vissa fall vill observeraren stå utanför och titta på, 
men id etta fall stärks stärks av att deltagande av sociala aktiviteter kan endast ses värdefulla genom att 
delta i den sociala aktiviteten själv. Det har blivit klargjort från början av observationen att den 
observerande personen kommer att i akta den intressanta personen/gruppens beteende[23, s. 321–327].  
 

2.6.3 Enkäter 
 
För att få in data från ett större omfång personer valdes en enkät att skickas i ett yrkesforum för svenska 
lantbrukare. Det första klustret är dagens lantbrukare och dessa valdes då det är dessa som arbetar i 
dagens lantbruk och har mycket erfarenhet och kunskaper att dela med sig av. Det är dessa som är tänkt 
att vara framtidens användare av de digitala enheterna fokuseras i arbetet och det anses därför viktigt att 
få mycket input från många så många möjliga användare som möjligt för att kunna skapa en generell 
bild om dagens lantbrukare, deras utmaningar samt deras tro på den uppkopplade gården. Denna enkät 
skickades ut via ett yrkesforum för lantbrukare online. [23, s. 276–279].  
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2.6.4 Kontext-karta 
En kontext-karta består av olika typer av teman som kommer upp när det diskuterade ämnet kommer på 
tal. Det är en karta med där det fokuserade området sätts i fokus och delar som påverkar detta området 
placeras runt om för att visa att de är viktiga och interagerar med huvudområdet. En kontext-karta är en 
konvergerande metod för att identifiera 8 huvudsakliga områden av det nuvarande problemet eller 
utmaningen. Genom att dessa huvudsakliga områden blir kända är det lättare att ställa bättre frågor och 
leta på rätt ställen när det gäller information och är en bra metod att starta ett projekt med för att skapa 
fokus hos personen/gruppen som ska lösa utmaningen[24, s. 62–64]. 

2.7 Idégenerande fas 
För att kunna skapa nya produkter och tjänster behövs en idégenererande fas för att skapa dessa. Det 
finns olika typer av idégenereringsmetoder att använda och alla har olika styrkor och svagheter. 
Idégenereringsfasen tillsätter både bränsle och möjligheter för att bygga prototyper och för att skaffa 
innovativa nya lösningar till den givna utmaningen. Denna fas är även det tillfälle som ges för att bevisa 
att den data och information som kommit in i studien under den initierade fasen varit tillräcklig. En rik 
initierande fas ger goda förutsättningar för den bra idégenerering. Det är även viktigt att titta förbi alla 
självklara lösningar och allt som anses normalt. En bra grund är att satsa stort och att tänka utanför 
boxen.  Andra positivt bidragande faktorer i denna fas är att skapa volym och variation, att utforska nya 
områden samt att dela med sig av sina idéer och tankar till resterande medlemmar i gruppen. Det finns 
olika typer av idégenereringsmetoder och det är positivt att kombinera flertal metoder med olika 
egenskaper för att få högre effekt av denna fas. Vissa metoder skapar en stor mängd idéer medan andra 
skapar idéer av kvalité, så kallade divergenta och konvergenta idégenereringsmetoder. [14, s. 3] [22, s. 
90–91]. 
 

 

2.7.1 Divergenta idégenereringsmetoder. 

2.7.1.1 How might we? 
En av de divergenta idégenereringsmetoder som använts har varit ”How might we?” vilket är en metod 
där en fråga grundas som ska besvaras med hjälp av frågor. Detta skapar en stor mängd förslag på hur 
problemet kan lösas grundar sig i 4 olika steg: 

1. Definiera problemet 
2. Formulera en idégenereringsfråga. 
3. Besvara frågan med en mängd olika svar. 
4. Variera svaren och bygg subkategorier på de svar som redan finns [22, s. 94]. 

 

2.7.1.2 Mindmapping 
Metoden är ett sätt att visualisera idéer och tankar som kommit under studiens gång. Det fokuserade 
området sätts i mitten på ett papper och pilar dras utifrån detta till områden som har observerats eller 
anses vara relevanta. Metoden är ett sätt att strukturera upp saker som uppkommit under initieringsfasen 
på ett sådant sätt att de kan besvara frågor. I denna studie användes mindmapping på ett sådant sätt att 
det visualiserade olika områden där uppkopplade enheter skulle kunna ha en stor chans att göra en 
påverkan med tanke på de forskningsfrågor som arbetet ska besvara [14].  

 

2.7.2 Konvergenta idégenereringsmetoder 

2.7.2.1 Kategorisering 
Under denna fas användes de idéer som uppkommit under den divergenta idégenereringsmetoden för 
att kategorisera alla dessa idéer i grupper. Olika poster som hade liknande teman buntades ihop och på 
så sätt kunde ett stort antal idéer göras till färre men mer innehållsrika. Detta gör att de idéer som skapats 
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nu kan användas för att se en tydligare bild av hur en möjlig lösning skulle kunna se ut samt vilka 
områden som anses mer viktiga än andra[22].  
 

2.8 Implementerade fas 
2.8.1 Tester 
 
För att kunna göra tester behöver en lösning implementeras hos en användare. Den lösning som kommer 
testas kommer att baseras på den information som framkommer i den initierande fasen och som sedan 
tagits fram som förslag under idégenereringsfasen. Att skapa prototyper är viktigt för att vi ska kunna 
testa lösningarna i verkligenheten och lära oss mer av användandet. Det som är viktigt med en prototyp 
är att inte fastna för en om den inte fungerar på tänkt sätt. Ibland kan flera prototyper tas fram och tid 
bör läggas på den som visar sig vara bäst lämpad efter testad implementeringsfas och huvudsyftet med 
prototypen är att få feedback på användandet[22, s. 108–109]. Det är viktigt att under testerna ta reda 
på vad användaren känner och hur upplevelsen har varit under samt efter testerna blivit gjorda. Tester 
ska göras genom att visas för användaren och låta dessa använda dem utan att förklara minsta lilla detalj 
om hur de fungerar utan istället låta användaren lära sig själv av prototypen. Testpersonen måste få 
interagera med prototypen och bör observeras under denna fas ytterligare information att addera till 
studien. Detta kan även förklaras som att prototypen i sig bör kännas som en upplevelse som användaren 
från reagera fritt på snarare än en förklaring som användaren ska utvärdera, därav vikten att inte ge för 
mycket information i ett tidigt stadie[14, s. 6]. 
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3 METOD 
  
I detta kapitel finns det beskrivet vilka tillvägagångssätt som har använts under arbetets gång samt 
varför dessa tillvägagångssätt har valts. Metoderna diskuteras och argumenteras varför dessa anses 
vara lämpligast. I metoden finns bland annat information om den studerade organisationen, 
tillvägagångssättet för forskningen, förklaring för de kvalitativa och kvantitativa metoder som använts 
samt information om data. 

3.1 Den studerade organisationen 
 
Studien har gjorts genom att studera flera olika företag och intressenter inom området där dess 
gemensamma intresse har varit lantbruk. Bland dessa finns företag som arbetar allmänt med utveckling 
inom IoT, företag som arbetar med utveckling av IoT samt företag eller organisationer som arbetar med 
utveckling inom lantbruk. Den huvudsakliga studerade organisationen har varit lantbruk och gårdar. De 
besök som har gjorts har gjorts på gårdar i Blekinge och totalt har 7 gårdar med olika typer av produktion 
samt av olika storlek besökts under projekttiden. De svenska lantbruken som studerats har både varit 
mindre och storskaliga. De mindre gårdarna har till stor del håll sig till gårdsförsäljning och de större 
som leverantörer till större företag. Den huvudsakliga faktorn är att de båda lever på sin produktion tack 
vare av att andra aktörer köper deras råvaror. Lantbrukarna är beroende av handelsföretagen för att 
kunna sälja sina råvaror, och handelsföretagen som i ser till att råvaran blir färdig att sälja i butik är 
beroende av Lantbrukarna. Lantbrukare måste även se till att råvarorna håller tillräckligt god kvalité för 
att kunna levereras, detta innefattar bland annat bakterier hos animalieprodukter samt kvalité på 
vegetabiliska produkter[25]. 

3.2 Forskningsprocess 
 
Upplägget på arbetet är efter aktionsforskning med inslag av design thinking.  
Anledningen till att dessa metoder valts att bli följda är att arbetet tänkt att försöka förbättra något under 
tidens gång där det idag inte finns lösningar. Andra modeller som finns tillgängliga som mallar för 
uppbyggnad av rapporter saknar i vissa fall upplägget för att utveckla nya produkter och tjänster samt 
att försöka förbättra nuvarande arbetssätt. Aktionsforskning innehåller steg som analysering av dagens 
metoder där en analys av hur det fungerar idag görs, en planering för reaktions där nya idéer skapas som 
kan förbättra dagens arbetssätt, samt en observerationsfas för att analysera hur den implementerade idén 
fungerar[23, s. 199–201]. Arbetet har genomförts i följande faser: 
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Tabell 1. Den forskningsprocess som använts under studiens gång.  
 

Design thinking Aktionsforskning 
Initierande fas 1. Definiera problemet 

2. Beskriv situationen 
3. Inlärning om om nuläget för det svenska 

lantbrukarna samt teknologin. 
4. Inlärning om pågående arbete, utveckling 

samt forskning. 
5. Intag av data och information från enkät till 

lantbrukare, observationer på lantbruk samt 
intervjuer av lantbrukare, forskare och 
intressepersoner. 

6. Sammanställning av intervjuer, 
observationer och enkät samt leta efter 
samband.  

Idégenererande fas 7. Idégenerering som bygger på den 
information som fåtts under intervjuer,  

Implementerande fas 8. Introducera en förändring: Framtagning av 
IoT-enhet efter behov som uppfattats i 
tidigare steg. 

9. Övervaka förändringen: Tester av IoT-enhet 
på lantbruk med tillhörande intervju för att 
få information om känslan av användandet. 

 
10. Analys av tester, observationer, enkäter och 

tester. Detta används för att kunna hitta 
möjliga områden där tekniken är användbar 
i det svenska lantbruket. 

11. Slutsats och diskussion av resultat. 
 

Dagens lantbruk använder sig vanligen inte av den teknologi som detta arbete fokuserar på, därför är 
tanken att arbetet ska försöka förbättra dagens behov inom det svenska lantbruket med hjälp av dessa 
datasändande lågenergienheter. Detta kommer genomföras genom att skribenten kommer analysera hur 
dagens lantbruk fungerar idag genom besök samt intervjuer av gårdar och intressepersoner. Processen 
kommer genomgå flera olika steg, till en början kommer en initierande inspirationsfas startas där insikter 
och samlas från alla möjliga synvinklar. I detta steg kommer olika typer av behov, tender och teknologier 
att försökas hittas. Inledningsvis kommer utmaningar som lantbrukare har i sin arbetsdag att försökas 
hittas vid besök samt intervjuer. Behov kan hittas under intervjuer eller under upptäckter som sker vid 
besök på lantbruk, exempel på upptäckter kan vara behov som lantbrukaren vet om och delar med sig 
av, problematik som lantbrukaren berättar om men som han/hon inte själv upplever som ett behov, att 
lantbrukaren arbetar runt ett problem genom en alternativ lösning eller att personen i fråga beskriver en 
lösning till ett behov men att behovet egentligen är annat än beskrivet. Dessa upptäckter kommer 
antecknas ner och analyseras för att ligga som grund till att användarnas behov möts av med en lösning. 
Efter detta kommer en idégenereringsprocess påbörjas där informationen från den tidigare 
inspirationsfasen kommer användas som grund för att skapa möjliga lösningar på de behov som finns. 
Detta har gjorts med hjälp en mix av konvergenta och divergenta idégenereringsmetoder. Observera att 
detta arbete fokuserar på vilka områden som lågenergienheter inom IoT möjligen skulle kunna ha en 
positiv påverkan inom lantbruk som skulle kunna avhjälpas med, det betyder att ingen specifik lösning 
på ett enskilt behov kommer presenteras i arbetet. I det sista steget i att komma fram till en möjlig lösning 
testades en lågenergienhet på en gård utanför Jämjö, Karlskrona. Detta testet gjordes för att kunna mäta 
av precisionen jämfört med dagens metoder samt för att få feedback från lantbrukaren om användandet.  
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3.3 Kvalitativ studie 
 

Kvalitativa studier har valts till detta arbete för att få en djupare förståelse av ett färre antal 
intressepersoners upplevelser och erfarenheter. Kvalitativ forskning anses lämpligt när undersökningens 
ska försöka förstå ett fenomen där svaren inte består av kort mångfald i data. Att en kvalitativ studie 
valdes var då detta ansågs mest lämpligt på grund av att skribenten var tvungen att använda sig av 
observationer, fritt formulerade svar från intressepersoner, intervjuer och riktade enkäter till ett fåtal 
personer för att kunna skapa en effektiv och givande idégenereringsprocess. Det fanns även mål att de 
svar som skulle ges under insamlingen av information till arbetet skulle bestå av förklaringar och 
observationer snarare än stora mängder data[26, s. 123–125]. Anledningen till att en kvantitativ studie 
inte valdes som tillvägagångssätt var för insamlingen av så stora mängder data som fokuserar på mängd 
istället för djup ansågs som inte lämpligt för arbetets bästa. Huvudfokus har inte varit att fokusera på 
hur ofta något sker eller andra kvantitativa variabler som ålder, kroppslängd, vikt , antal eller längd utan 
snarare, som beskrivet ovan, djup, upplevelse och erfarenhet som inte huvudsakligen kan beskrivas med 
siffror[26, s. 122–123].  
 

3.3.1 Primärdata 
 
Den primära data som använts i denna undersökning har kommit från informationsinsamling har kommit 
från observationer, de delvis strukturerade intervjuerna samt enkäter som skickats ut till intressanta 
yrkesforum. Den primära datan anses viktig för att arbetet ska bygga på information som samlats in i 
syfte till just denna studien och inte på information som kommer från andra parters undersökningar till 
arbeten.[23, s. 359–364] 
 

3.3.2 Sekundärdata 
För att skaffa sig kunskap om vad andra företag och organisationer arbetar med inom detta eller liknande 
områden har rapporter använts till viss del. Denna litteratur har antingen handlat direkt om IoT inom 
lantbruk, om IoT eller lantbruk i sig. Denna data kan användas för att ge insikt i nya områden men det 
är viktigt att vara medveten om att den kan ha blivit skapad i annat syfte samt besvara andra typer av 
frågor än vad detta arbete syftar på att undersöka och göra[23, s. 359–364]. 
 

3.4 Initierade fas 
3.4.1  Semistrukturerade intervjuer 
 
Intervjuer som gjorts under detta arbete har genomförts med personer som har stor kunskap om 
branschen. Intervjuer har strukturerats delvis öppna med inledande frågor men ge den intervjuade chans 
att ge öppna svar. Att ställa öppna frågor har ansetts väsentligt för att kunna uppfatta utmaningar som 
lantbrukare ställs inför i arbetsdagen. Öppna frågor tenderar till att ge den intervjuade större frihet att 
tala och under denna tid noterades utmaningar som sades. Detta görs för att kunna hitta behov hos 
lantbrukaren som denne har idag och som möjligtvis skulle kunna avhjälpas med hjälp av IoT. De 
intervjuer som gjorts med forskare är för att få en bild av hur forskare anser om ämnet och deras syn 
och framtidstro på lågenergienheters möjligheter inom det svenska lantbruket. I tabell 1 nedan visas en 
sammanställning på de parter som deltagit i intervjuer, vissa av dessa har skett i samband med 
observationer och platsbesök. Under arbetets gång har flertal företag och organisationer blivit tillfrågade 
att bli intervjuade för detta arbete, i flera fall har inte svar eller intresse visats från motparten av okänd 
anledning, det är alltså fler parter än vad som visas i tabell 1 som efterfrågats att delta. Med tanke på de 
forskningsfrågor som ställts är det inte med säkerhet som de intervjuade kan besvara alla frågor, till 
exempel är det svårt för en professor att besvara frågan hur en svensk lantbrukare önskar att arbetslivet 
ska vara på en uppkopplad gård. 
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I de tre första intervjuerna har inte klienterna känt sig bekväma med en inspelad intervju. Därför har små 
anteckningar tagits på intervjun under dess gång samt att memoarer har sparats för att antecknas ned 
direkt efter när svaren från klienten fortfarande varit färska.  
 
Tabell 2. Sammanställning på parter samt detaljerad information om intervjuer som gjorts under arbetets 
gång. 

 
 

Intervju Part Område Datum Längd 
(h) 

Dokumentation 

1 Lantbrukare 
(Mindre gård, getter) 
 
 
 
 

 

Lantbrukare (Getter, 
mejeri) och har 
utvecklat egna IoT-
applikationer som 
använder LoRaWAN 
som 
kommunikationsmedel.  

2019-
03-19 

1 • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 

2 Lantbrukare (Stor 
gård, kött)) 

Lantbrukare, använder 
sig idag av vissa 
digitala hjälpmedel 
som men inte den 
teknik som detta arbetet 
fokuserar på.  

2019-
03-25 

1 • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna. 
 

3 Lantbrukare (Stor 
gård, blandbruk) 

Lantbrukare som till 
viss del arbetar 
vintillverkning i 
Sverige. Producerar 
vindruvor som är en 
gröda som är extra 
känslig för (t.ex) 
temperatur.  

2019-
05-05 

1 • Fysiskt möte 
• Ej inspelat 
• Mötesnoteringar 

tagna 

4 Företagsrepresentant Skriver publikationer 
inom Innovation och 
har gjort flertal 
undersökningar inom 
svenskt lantbruk och 
hur området IoT skulle 
kunna påverka det 
svenska lantbruket.  

2019-
03-26 

0,5 • Telefonintervju 
• Inspelad 

 

5 Professor  Forskare på SLU inom 
grödor, växtsjukdomar 
och mikro/makroklimat 
och dess skillnader 

2019-
04-25 

0,5  • Telefonmöte 
• Inspelad 

6 Professor Forskare på LTU med 
fokus på industriell 
elektronik. Kunnig 
inom olika nät, IoT och 
sensorer.  

2019-
05-02 

0,5 • Telefonmöte 
• Inspelad 
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3.4.2 Observationer 
 
För insamling av information till arbetet har dessutom platsbesök där observationer gjorts. Detta har 
genomförts i samband med intervjuer och har skett på gårdar och torp i Blekinge. Anledningen till att 
gårdar i Blekinge har valts är då de befunnit sig nära orten där studien genomförts.  Gemensamt för alla 
gårdar är att de producerat råvaror till antingen gårdsförsäljning eller till större matvaruproducenter för 
vidare processering. Gårdarna har ett omfång av olika typer av produktion, från lamm, getter och ägg 
till spannmål, mejeriproduktion eller animalier. Gårdarnas omfång är från tiotals hektar till hundratals 
och anledningen till att detta valts är att få så stor bredd på informationsomfånget som möjligt. Givet är 
att det finns skillnader på mindre och större gårdar vad det gäller produktion, verksamhet och ekonomi. 
Observationer har genomförts för att få ett stort inflöde av olika typer av intryck för att skapa underlag 
till en bred idégenereringsprocess om var datasändande lågenergienheter skulle kunna ha en påverkan.  
 
Observationerna har skett genom ett inledande samtal där lantbrukaren getts tillfälle att berätta öppet 
om sin gård samt hur denna sköter sina arbetsuppgifter under en dag. Efter detta har lantbrukaren visat 
runt på sin gård och förklarat funktioner och aktiviteter som sker. Vid guidade turer har det ansetts svårt 
att ta skriftliga noteringar på plats, därför har den guidade tagit minnesnoteringar på intressanta visningar 
under turen som sedan antecknats ner efter avslutat besök. De guidade turerna har till stor del lämnats 
öppna men följdfrågor för att få mer information om vissa benämnda saker har ställts för att få en ökad 
förståelse.  
 
Observationstillfälle nummer 2 skiljer sig något från resterande observationsplatser. Anledningen till att 
detta ansetts intressant är för att ägarna har ett intresse av att i framtiden implementera IoT-lösningar på 
sin gård för insamling av data och försöker själva bygga och implementera egna lösningar på 
datasändande lågenergienheter. Detta är den enda gård som visat kunskap på datasändande 
lågenergienheter innan observationstillfället. Gården fanns inte till kännedom vid detta arbetets start 
utan hittades av en slump via ett försäljningsforum för lantbruksprodukter till privatpersoner. Under 
detta besök ställdes frågor angående hur det är att arbeta i en uppkopplad gård samt vilka möjligheter 
ägarna ser. Då en ej uppkopplad gård besökts med liknande produktion besökts dagen innan noterades 
skillnader på produktion och skillnader i mentalitet och möjligheter hos lantbrukarna extra noga vid 
besöken.  
 
Tabell 3. Sammanställning på de platsbesök och observationsplatser som gjorts under arbetets gång. 

 
Besök Part Område 

(Huvudsakligen) 
Datum Längd 

(h) 
Dokumentation 

1 Mindre gård 
(Östra 
Karlskrona) 

Lantbrukare 
(Äggproduktion) 

2019-03-
15 

1,5 • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 
2 Mindre gård 

(Västra 
Blekinge) 

Lantbrukare (Getter, 
mejeri) 

2019-03-
19 

1,5  • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 
3 Lantbruk 

(Östra 
Blekinge) 

Lantbrukare (Mjölk) 2019-04-
08 

1  • Fysisk träff 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 
4 Lantbruk 

(Östra 
Karlskrona) 

Lantbrukare (Kött) 2019-04-
11 

1,5  • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 
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5 Lantbruk 
(Östra 
Karlskrona) 

Lantbrukare 2019-04-
16 

1,5 • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 
6 Lantbruk 

(Västra 
Karlskrona) 

Lantbrukare, Vingård 2019-05-
05 

1 • Fysiskt möte 
• Ej inspelad 
• Mötesnoteringar 

tagna 
 

3.4.3 Enkätstudie 
 
För att säkerställa att endast personer av intresse, det vill säga lantbrukare ,svarar på enkäten har denna 
skickats ut via ett yrkesforum för svenska lantbrukare och innehållit kontrollfrågor som avslutar enkäten 
och tar bort svaren om om ett svar från en deltagare antytt på att den svarande inte tillhör fokusgruppen 
[23, s. 276–279]. Enkätens innehåll har till innehållit största del på strukturerade frågor men även gett 
möjlighet att under fåtal gånger ge egna kommenterar. Enkäten har varit uppdelad i två delar; i första 
delen har huvudämnet handlat om lantbrukaren själv, del två har fokuserat på vad lantbrukaren tror om 
IoT. 

3.4.4 Kontext-karta 
Kontext-kartan skapades genom den information som framkommit under studiens gång. I 
intervjuprocesser, under observationer, i enkäter samt i litterära studier hittas områden som påverkar 
huvudämnet om den uppkopplade gården med lågenergienheter. Dessa placerades runt om det 
fokuserade området och skapade en förståelse för vad som är viktigt att ta hänsyn till under studiens 
gång. Detta arbete är skrivet av en skribent och så är övningarna som är gjorda i arbetet. Kontext-kartan 
är allts uppbyggd på vad skribenten anser varit värdefullt och påverkande för den uppkopplade gården.  
 

3.5 Idégenererade fas 
 
Den idégenererande fasen gjordes med stöd av det material som inkommit i den tidigare initierande. Då 
studien är genomför av en person gäller det även idégenereringsmetoderna där vissa är menade att göra 
i grupp. På grund av detta har de metoder som använts i detta kapitel valts efter lämplighet för en person. 
Andra metoder kan vara mer lämpade för mer än en person. Metoder som använts består av både 
divergenta och konvergenta sådana och detta är gjort för syfte att först ha en fas där många idéer skapas 
för att sedan skapa färre idéer av högre kvalité med en konvergerande idégenereringsteknik.   

 

3.5.1 Divergerande idégenereringsmetoder 

3.5.1.1 How might we? 
Denna fas genomfördes i olika delsteg. Metoden ansågs lämplig att genomföra då den fungerar att göra 
på en person och fokus i frågan var inte att gå in på detaljer då denna studie inte kommer lösa en specifik 
sak, utan snarare att ställa sig frågor om hur det svenska lantbruket kan använda sig av datasändande 
lågenergienheter och samtidigt besvara de forskningsfrågor som ställs i studien.  
   Processen genomfördes genom att problemet definierades samt delades upp i flera underkategorier för 
att skapa ett mer djup. Efter detta skapades en idégenereringsfråga inom studiens ramar. Denna fråga 
besvarades sedan med en mängd olika svar baserat på den indata som framkommit under initierande fas. 
Detta gjordes i en iterativ process där flertal frågor ställdes som tillslut skapade en tablå fylld med frågor 
och tänkbara svar. Svårigheter med metoden var att genomföra den utan en eller flera gruppmedlemmar. 
Detta skapade ibland en stiltje där processen stannade av något.  
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3.5.1.2 Tankekarta 
Under denna process användes en White board där huvudutmaningen ”Hur kan svenska lantbruk 
använda sig av datasändande lågenergienheter?” placerades i mitten. Ut från ritades sedan de 
forskningsfrågor som arbetet ska undersöka svaren på. Efter detta inleddes en öppen session där idéer 
baserade på information från intervjuer, observationer, enkäter skapades och kopplades ihop med de 
forskningsfrågor som de ansågs passa lämpligt till. I slutet av övningen hade en stor tankekarta skapats 
och en visuell bild på lösningar framstod. Metoden brukades användes under 3 tillfällen då det ansågs 
bra att ta en paus från idégenererandet för att sedan återkomma till detta vid ett senare tillfälle med nya 
idéer. Denna karta skapades under 1 veckas tid. 

 

3.5.2 Konvergerande idégenereringsmetoder 

3.5.2.1 Kategorier  
Under denna fas användes alla de idéer och förslag som skapats under den divergenta 
idégenereringsfasen för att skapa färre idéer av högre kvalité. Både idéer och förslag från HMW? och 
mindmapping användes när likheter i dessa hittades och klumpades inom till en kategori. I takt med 
övningen växte grupperna större samt mer innehållsrika vilket gav nya idéer och samt förslag på 
områden där den fokuserade teknologin skulle kunna fungera inom det svenska lantbruket.  
 

3.6 Implementerade fas 
3.6.1 Tester 
 
För att skapa ytterligare en ingång för information att bygga denna studie på har tester valts som ett 
tillvägagångssätt. Testet har bestått av att en enhet har placerats på en gård där lantbrukaren vanligtvis 
använder sig av SMHI för rapportering av temperaturprognoser. Tanken är att testet ska se om det skiljer 
sig från vad SMHI ska utlova och de faktiska temperaturerna på plats. Tester som beror på slumpmässiga 
urval av värden som ska jämföras mot varandra kräver att testerna genomgår en statistik undersökning 
för att avgöra signifikans och testet stämmer med en viss säkerhet eller beror på slumpen[23, s. 441–
446]. Testerna i denna studie genomgår inte denna process då de är tagna från uppmätta värden av 
verkligheten och ska endast användas till att avgöra känslan hos lantbrukaren under användningen.  
I detta arbete har tester utförts på en gård utanför Karlskrona i Blekinge län. Anledningen till att just 
denna gård valts är av två tre skäl: 
 

1. Affärsverken har i Karlskrona kommun börjat byggnationen av det lågfrekventa nätet 
LoRaWAN. Denna gård ligger nära en sådan gateway och bolaget har gett tillstånd att använda 
denna i detta arbetets syfte för att kunna skicka data. Hade inte detta funnits hade det varit 
tvungen att placera en gateway på gården vilket hade varit möjligt men tagit tid från den 
fokuserade uppgiften. 

2. Lantbrukaren har gett godkännande att placera en enhet samt att göra tester på hans marker samt 
ställt upp på intervjuer och gett feedback på användandet av denna.  

3. Lantbrukaren använder sig sedan tidigare av SMHI:s väderdata för att skapa sig uppfattningar 
om temperaturer de kommande dagarna. SMHI har en väderstation i byn Jämjö, samma plats 
som lantbruket ligger strax utanför. Lantbrukaren använder sig ofta av data som skickas från 
denna väderstation för att planera kommande arbetsdagar men säger sig ha låg tillit till att denna 
stämmer korrekt.  

 
SMHI skickar ut rapporter för hela området runt byn men då lantbrukaren känner sig skeptisk till denna 
information sattes en temperatursensor upp för att mäta temperatur i luft och jord på ett specifikt ställe 
på lantbrukarens åker. Att temperaturen i luften mättes var för att jämföra denna mot den traditionella 
och nuvarande metod som lantbrukaren använde för att kunna se om skillnader uppstod då det skiljer ett 
par hundra meter från stationen till lantbrukarens gård. SMHI skickar data 1 gång/h och därför kommer 
data från enheten även mätas vid samma klockslag som SMHI visar. Sensorn kommer vara inställd att 
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skicka data var 15:e minut under försökstestet. Temperaturen i jorden mättes genom att en extern 
temperaturgivare grävts ner 30 cm under markytan. Denna sensor valdes då det ansågs intressant från 
lantbrukarens sida att se marktemperaturer då detta inte var något som kunde göras i dagsläget utan att 
själv behöva åka ut och göra en manuell kontroll.  Data mättes var 20:e minut och visualiserades via ett 
gränssnitt. Data jämfördes mot SMHI för att skapa en graf med två kurvor, en för temperaturen på fältet 
och en för temperaturen som SMHI aviserat. 

 

 
Figur 5. Placering av enhet i Jämjö utanför Karlskrona i Blekinge Län. Plats för enheten är 

markerad med röd markering. 
 

 
Figur 6. Inzoomad bild på området utanför Jämjö. Sensor placerad på röd markering. 
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4 FORSKNING OCH UTVECKLING INOM OMRÅDET 
Detta kapitel redovisar forskning och arbete som relaterar eller handlar om området som detta arbetet 
fokuserar på. Kapitlet kommer att berätta om tidigare undersökningar och rapporter som publicerats 
samt vilka organisationer och företag som forskar inom området idag.  
 

4.1 Nationellt 
 

4.1.1 Forskning 
 
Linköpings Universitet är drivande i ett projekt vid namn Agtech 2030 där framtidens lantbruk försöks 
utvecklas med fokus på digitalteknik, sensorer och Internet of Things. Tanken är att driva innovation 
inom dessa teknikområden för att utveckla det svenska lantbruket och på så sätt bli världsledande inom 
vissa jordbruksområden och nyutveckling på teknik inom dessa. Agtech 2030 hade sin kickoff den 13 
mars 2019 med en plan på 200 miljoner kronor och visionen är att göra Östergötland med dess 
angränsande områden till en av världens mest framgångsrika områden inom innovation inom 
jordbrukssektorn och har fått ekonomiska tillskott av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova på 
på 70 miljoner[27].  

 

4.1.2 Företag 
 
Det har ansetts intressant att ta med företag som antingen i nuläget arbetar inom området av 
datasändande lågenergienheter på svenska lantbruk eller har ett intresse att gå in denna marknad. Det 
finns flertal företag i Sverige som arbetar med digitalisering av jordbruk men det är färre till antal som 
arbetar med huvudfokus på de enheterna som detta arbetet har som huvudfokus. Kommande delkapitel 
belyser två företag som antingen arbetar inom området nu eller har funderingar på att gå in på denna 
marknad. 
 

4.1.2.1 AllBinary 
Detta arbete är genomfört i samråd med AllBinary som är ett företag baserat i Karlskrona. Ett av de 
områden som företaget fokuserar på är utvecklingen av lågenergienheter för inom IoT-branschen och 
de arbetar hårt inom produktutveckling för att främja innovation och skapa nya möjligheter och 
produkter och tjänster inom områden som nödvändigtvis inte idag arbetar med uppkopplade enheter. 
Företaget har nyligen utvecklat visualiseringsverktyget SenseView som är ska ge användaren en tydlig 
och övergripande vy över de lågenergiuppkopplade enheter som placerats ut på diverse intressepunkter. 
Enheterna mäter av intresserade värden i dess omgivning som visualiseras på SenseView. Plattformen 
är ursprungligen framtagen för att driva på pilotprojekt där IoT-lösningar testas och kan bevisa de 
fördelar plattformen har för att sammanstråla data från sensorer placerade runt om i smarta städer men 
kan även appliceras mot det smarta lantbruket. Företaget arbetar i dagsläget inte med huvudfokus mot 
utveckling av produkter mot lantbruket men letar ofta efter nya områden att utforska för fortsatt 
marknadsexpansion[28]. 
 

4.1.2.2 Sensefarm 
Är ett bolag från 2013 som har grunder inom mobilapplikationer för lantbruksövervakning men som på 
senare tid har gått över och börjat använda enheter uppkopplade med LoRaWAN. Företaget säljer 
mestadels enheter för att mäta temperaturer och fuktigheter men även gateways för att ta emot datatrafik 
från de utplacerade lågenergienheterna. Tanken är att användaren själv ska anpassa och placera dessa 
produkter på områden där de anses behövda. Förutom detta riktar företaget sina produkter mot smarta 
städer och har en plattform för visualisering[29]. 
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4.1.3 Svenska staten och dess organisationer 
 

I takt med detta finns det politiskt engagemang att Sverige satsa på digital infrastruktur samt en ökad 
produktion och främja ett hållbart jordbruk[30], [31]. Sveriges regering har lagt fram underlag vars 
vision är ett hållbart och digitaliserat Sverige där alla i Sverige har ett förtroende för det digitaliseringen. 
Meningen är att visionen ska finnas för att sträva efter en förenklad vardag, för att skapa konkurrenskraft 
och för att göra Sverige mer hållbart där nya innovativa lösningar utvecklas som ska skapa nya 
förutsättningar för både företag och privatpersoner[32]. Jordbruksverket visar även på att rätt 
investeringar måste göras i rätt tid för att hitta de områden där IoT kan användas för att få störst verkan 
på jordbruket[6, s. 14,17,19].  
 
Vinnova är statens innovationsmyndighet som sedan 2018 driver sex nya testbäddar inom miljöteknik 
där en av dessa är den uppkopplade gården. Vinnova har som mål att denna testbädd ska användas för 
att ge möjlighet på forskning inom att ta fram nya innovationer för det uppkopplade lantbruket samt att 
ge tillverkare möjlighet för tester[33].  
 

4.1.4 Tidigare studier 
 
Företaget MacLean har släppt en studie vid namn Insikter #9 som fokuserar på området IoT inom det 
svenska lantbruket. Studien tar upp väldigt intressanta synpunkter om hur tekniken kan komma och 
påverka oss i framtiden men fokuserar på IoT som helhet och inte djupare inom en teknologi likt denna 
studie. Studien berättar om vilka utmaningar vi står för i framtiden samt hur IoT skulle kunna vara en 
möjlig lösning för detta [18]. 
 

4.1.5 Organisationer 
 
Idag finns flertal aktörer på marknaden som insett potentialen med den uppkopplade gården och som nu 
utvecklar tjänster, produkter och plattformar mot området. Lantmännen, som bör räknas till en av 
Sveriges största aktörer inom lantbruk, är igång med sin plattform LM2 för att möjliggöra en portal för 
digitaliserat samt IoT-implementerat lantbruk för att leda svenska lantbruket in i den nya eran där 
maskiner och datorer tar avgörande beslut inom lantbruket. Plattformen i nuläget till största del inte för 
IoT-lösningar men har 10 000 användare med 16 000 inloggningar / vecka. LM2 är en plattform som 
ständigt är under utveckling och är även satt till att vara en digital resa där inget slutmål är satt. 
Lantmännen vill på längre sikt kunna samla in data från animalier, växtodlingsgårdar samt andra källor 
men det kräver att fler lantbrukare väljer att koppla upp sina gårdar. Om fler lantbrukare ska hitta intresse 
för den uppkopplade tekniken måste deras behov mötas med produkter och tjänster som är anpassade 
efter just detta. Problemet i detta scenario är att lantbrukare måste introduceras och våga test på ny teknik 
för att ge den nya tekniken chans att visa hur den kan underlätta[34].   
 

4.2 Internationellt 
4.2.1 Forskning 
Det europeiska forsknings och innovations-ramverket Horizon satsade mellan 2016-2017 140 miljarder 
euro på satsningar inom IoT-teknologier[5, s. 83.]. European Research Cluster of the internet of things 
(IERC) har tagits fram för att skapa en gemensam plattform för forskning inom IoT och innovation i 
Europa och ska finnas för att koordinera samarbeten inom IoT i EU och för att främja en europeisk 
konkurrens jämt emot andra regioner[35].  
 
Forskningsföretaget Gartner som grundades 1979 är världsledande inom forskning och rådfrågning och 
analyserar framtida teknologier med avseende på tid och förväntan. De ger varje år ut den så 
kallade ”Gartner hype cycle” där de listar kommande teknologier för att företag och intressepersoner 
ska kunna avgöra skillnader på vad som är hypat och vad som är kommersiellt gångbart. Deras kurva 
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visar mognadsgraden för kommande teknologier och hur samt när dessa förväntas kunna lösa och 
utveckla nya affärsområden[36]. Om deras kurva från 2018 studeras hittas ”IoT-Platform” som en av 
posterna på plats och förväntas nå kommersiellt bruk inom 5-10 år.  Dessa undersökningar är ett tecken 
på att IoT-enheter kommer kopplas ihop mot inte bara en användare utan även mot större nätverk för att 
kunna dela data med andra aktörer. 
 

 
Figur 7. Gartner Hype Cycle och kommande teknologiers mognadsgrad. Graf framställd från 
2018[37]. 

 

4.2.2 Företag 
Utländska företag har kommit en bra bit vad det gäller utveckling av IoT-enheter i sin produktion. 
Många av dessa är stora företag som idag är verksamma inom lantbruk och har valt att modernisera sin 
utrustning med IoT-enheter. John Deere är mest känt för maskiner inom lantbruk, dessa har nu valt att 
modernisera sin utrustning på ett sådant sätt att de överför information om lantbrukets maskiner trådlöst 
eller via USB till en dator. I datorn kan lantbrukaren sedan analysera hur effektiviteten hos maskinen 
kontra skörd och följa statistik via grafvyer. Även fast dessa inte utvecklar lågenergienheter som detta 
arbete fokuserar på är de en aktör som tagit ett initiativ att gå in på IoT-marknaden.[18], [38].  
 
Den kinesiska telekomgiganten Huawei har även gett sig in på området som hävdar att några av de 
största områdena inom den framtida digitala gården kommer vara: 
 

1. Precisionsproduktion inom vegetabiliskt lantbruk. 
2. Precisionsproduktion inom animaliskt lantbruk. 
3. Drönare i lantbruk 
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4. System inom förvaltning av lantbruk 
5. Smarta växthus[39].  

 
Av punkterna ovan är de två första en teknik som gör att rätt resurser används på rätt mark, det är till 
exempel ingen mening att gödsla ett område som reda är rikt gödslat. Dessa två teknologier skannar 
områden och använder resurser på de platser där de behövs. Drönare i lantbruk är intressant men ligger 
tyvärr utanför denna studie. Smarta växthus är när lantbrukaren själv kan bestämma klimat i växthuset 
med minimal mänsklig aktivitet. Detta sköts genom att lantbrukaren sätter tröskelvärden för klimatet i 
växthuset och att sensorer avgör och reglerar detta för att hålla en viss standard[39, s. 5].  
 

4.3 Forskningsgap 
 

Under den litterära undersökning som gjorts för att hitta forskning inom området så finns det mycket 
forskning om IoT som helhet, digitaliserat lantbruk samt IoT som generellt inom lantbruk. Mycket 
befintlig utrustning och maskiner utrustas med digitaliserade datorer och kallas där efter för IoT-
uppkopplade.  Som presenterat i kapitel 3.1 kan IoT bestå av olika teknologier samt i figur 1. Denna 
studie fokuserar på datasändande lågenergienheter över LoRaWAN på det svenska lantbruket. Det vill 
säga små enkortsdatorer som placeras på avlägsna platser och som skickar data trådlöst till en mottagare. 
När eftersökning om forskning på detta område inom det svenska lantbruket gjorts har resultaten varit 
att det finns företag som bedriver utveckling inom området, men det finns inga studier som besvarar de 
forskningsfrågor som detta arbete tänkt att besvara. Det finns mycket teknik inom digitalisering, IoT 
och utveckling av maskiner inom dessa områden, men färre informationer om hur dessa små 
enkortsdatorer gör sig på det svenska lantbruket.  
 

 

 
Figur 8. Illustration av ett lantbruk med sensorer och en LoRaWAN-gateway. 

4.4 Val av parter till nulägesanalys 
 
Vid val av parter som valts att studeras för att göra en nulägesanalys av lantbruket idag skannades den 
de sektorer av statlig verksamhet, forskning, näringsliv och organisationer för att skapa en bild av vilka 
som är aktiva inom området av datasändande lågenergienheter. Under intervjuer och observationer har 
material framkommit om vilka som anses viktiga av motpart och dessa har analyserats med extra 
eftertanke. Skribenten anser det är viktigt för att skaffa sig en helhetsbild att inte bara kolla på ett område, 
till exempel forskning. Utan att även ta in näringsliv, statligt stöd och organisationer som anser att 
området är intressant. Verksamheten som dessa parter strävar mot har använts i beslutsstöd i denna 
rapport för att avgöra om det skulle finnas värde för dem fokuserade IoT-enheterna att implementeras 
på området.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under studiens gång. Resultat från den initierade, 
idégenererande samt implementerande fasen framkommer här i siffror, text och figurer för att ge läsaren 
en förståelse av vad som framkommit under studien.   
 

5.1 Initierade fas 
5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

5.1.1.1 Områden inom svenskt lantbruk som har störst innovationspotential 
Tabell 5. Svar från de intervjuer som gjorts som handlar om innovationspotentialen på det svenska 
lantbruket. 

 
Intervju Information som framkom 
1 Under denna intervju framkom det att planering av framtida produktion kunde påverkas 

betydligt om IoT-implementeras på gården. Just denna gård hade själv byggt egna IoT-
lösningar som skickade data över ett egenägt LoRaWAN-nät och applikationer användes 
för att planera framtida produktion på fält. Ljustimmar, temperatur och fuktighet mättes 
sedan lång tid tillbaka på en framtida åkermark och när tillräckligt med data samlats in 
kunde detta användas som beslutsstöd för att välja en gröda som passade extra bra efter 
de villkor som just denna åker hade. Förutom detta experimenterades det även med 
avgörande av skördetid för grödor då lantbrukaren hade kunskap om att grödan skulle 
stå ute i ett visst klimat en viss tid för att ha maximal näringsmängd i sig. En sensor hade 
placerats för att avgöra när detta var dags och på så sätt slapp lantbrukaren själv gå ut 
och göra kontroller så ofta utan kunde istället få stöd av det digitala hjälpmedlet.  

2 Under denna intervju framkom det att många manuella kontroller ingår i en lantbrukares 
arbetsdag och att detta skulle kunna bytas ut mot IoT-enheter. Tekniken som detta arbete 
fokuserar på ansågs först som oönskad vid första ögonkastet men lantbrukarens syn 
ändrades till det positiva efter att han fått en kort introduktion om dess möjligheter. 
Kontroller som temperatur, jordnäring, fällor för vilt samt kontroller av produktion och 
lagring av silos nämndes som områden där dessa IoT-enheter skulle ha en stor påverkan. 
I dagsläget använde sig denna bonde inte av några digitala distanshjälpmedel utan allting 
gjordes manuellt vilket krävde långa transporter, längre arbetstider men klienten 
berättade även att mycket kunskap bygger på erfarenhet och planering av arbetet bygger 
på detta. De använder inga verktyg för beslutsfattande när processer ska genomföras mer 
än erfarenhet. Områden som ansågs lämpliga att placera sensorer i är till exempel silos 
för att mäta temperaturer och fuktighet. I en silo placeras den råvara som gården 
tillverkar och denna måste hålla en viss kvalité för att kunna säljas vidare. Kvalitén beror 
på temperaturer och fuktighet och vid fel värden bildas mögel i silon och då förstörs 
råvaran helt eller blir limiterad så att den inte kan användas till vissa produkter, till 
exempel humana. Denna silo bevakas med jämna mellanrum men på vårkanten då 
temperaturen ökar i luften är det risk att klimatet i silon sticker iväg mellan 
kontrolltillfällena. Vid dessa tillfällen hade det varit perfekt, enligt lantbrukaren, att ha 
övervakning av denna som alarmerar och rapporterar via dessa IoT-enheter. Att även 
kunna se temperaturer i mark och luft gör att man kan planera bättre, speciellt om det 
planterats känsliga grödor på fältet.  

3 Denna lantbrukare producerar vindruvor vilket är en känslig gröda som är mer känslig 
mot klimatsvängningar på mikronivå. Här är temperaturer extremt viktigt att övervaka 
då detta kan äventyra en hel säsongs skörd. Vid intervjutillfället hade minusgrader 
inträffat på gården under en tidigare natt och lantbrukaren var nervös över hur årets 
produktion skulle gå. Om han hade fått ett larm om för låga temperaturer för grödan hade 
han kunnat vidta åtgärder. Om enheten placerats ute i fält under en längre period hade 
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han även kunnat se trender på i vilka perioder det var större risk för minusgrader vilket 
gör att vidtagande åtgärder kan användas i förebyggande syfte. Intressanta områden för 
lantbrukaren att övervaka är solljus, temperatur i luft, temperatur i marken samt 
fuktighet.  

4 Klienten tror inte själv att lantbrukare kommer utveckla mer innovativa saker men att 
det kommer komma företag och startups som kan demonstrera pilotversioner för att 
driva på innovation. Lämpligheten för IoT är så pass stor att det är svårt att sätta ett 
specifikt område som det kommer påverka mest inom, det handlar främst om 
användarens behov och detta skiljer sig från lantbrukare till lantbrukare. Vi har väldigt 
goda förutsättningar för innovation inom lantbruk men detta kommer inte ske själv 
utan det behövs företag som driver på detta. Kontroller som idag görs manuellt 
kommer skötas av maskiner och digitala verktyg, det är en onödig syssla om en 
lantbrukare inte kommer behöva göra i framtiden. Det kan handla om olika 
nyckelvärden för att produktionen ska fungera på ett kvalitativt sätt så som temperatur, 
fuktighet osv.  
 

5 Störts innovationspotential har de områden som innebär analys av sin egen gård. Till 
exempel analys av växtsjukdomar och fältens välmående. Det kommer bli mycket lättare 
för en lantbrukare att kunna förutse sjukdomar på fält med hjälp av att fälten är 
uppkopplade. Luftfuktighet, temperatur, ljusintensitet och bladfuktighet är viktiga 
områden. Det är stora skillnader på mikro och makro-klimat, det vill säga klimat på ett 
fält och klimat över en region. Ett annat stort område som har stor innovationspotential 
är att man med denna tekniken kan gå tillbaka i tiden och analysera data.  Att skapa 
beslutsstöd för lantbrukare med hjälp av sensorer på fälten är väldigt viktigt i framtiden. 

6 De områden som har störst innovationspotential är där mänskliga manuella kontroller 
görs. Dessa kan nu bytas ut mot att en enhet gör dessa istället. Detta möjliggör att 
personer kommer kunna analysera sin produktion från distans istället. De områden som 
också kommer förändras mest är den trådlösa kommunikationen mellan olika parter där 
leverantörer nu kan använda data från producenter i planering.  

 
 

5.1.1.2 På vilka sätt kan lågenergienheter inom IoT bidra till ett mer hållbart svenskt 
lantbruk? 

Tabell 6. Information som är resultat från de intervjuer som skett och som handlar om hållbarhet. 
Intervju Information som framkom 
1 Med hjälp av enheterna kan lantbrukaren planera sin gård på ett annat sätt. Han kan välja 

grödor som passar bättre till vissa marker och på så sätt förhoppningsvis slippa spendera 
tid och tillgångar på grödor som växer upp och inte klarar mikroklimatet för den gården. 
De kan även konkurrera med utländska marknaden på ett annat sätt då de har större 
kontroll på deras produktion och kan få en högre kvalitét genom att all data sparas och 
vid bra tillverkning kan de återgå till den data som användes för att uppgradera 
produkterna, även fast det kanske inte påverkar hållbarheten på just detta jordbruk så går 
det göra påverkan globalt genom att tillverka produkter av högre kvalité vilket 
förhoppningsvis gör att gården kan konkurrera med utländsk produktion. Gården 
tillverkar eldost vilket har blivit mer populärt och börjar nu konkurrera med den 
cypriotiska Haloumin. Lantbrukarna menar att det svenska lantbruket kan göras mer 
hållbart på många ställen och att detta ofta visar sig i ekonomin.  

2 Likt tidigare fråga så kan råvaror riskeras att förstöras om inte rätt kontroller utförs i rätt 
tid. Övervakning av dessa kan spara investeringar och göra att råvaran används till det 
den tänk att bli använd för istället för att slängas. Istället för att lägga drivkostnader för 
kontroller kan dessa kontroller nu ske via en mobiltelefon.  
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3 Minskad risk på att planerad produktion förstörs. Produktion som är planerad till i år 
kräver resurser och om skörden förstörs försvinner nyttan med att spendera tid, pengar 
och påverkan på natur med bekämpningsmedel. 

4 IoT kommer givetvis påverka lantbrukare väldigt mycket då man kan få hjälp att kapa 
kostnader som även kommer göra stora skillnader rent hållbarhetsmässigt, idag sprutar 
man hela fält vilket är helt absurt. Många av dagens metoder är både dyra och ohållbara 
men om dessa byts ut mot metoder som är mer effektiva så kommer detta få en stor 
konsekvens på inom hållbarhet. 

5 Klienten vågar inte svara på detta då det inte är hans område.  
6 Klienten vågar inte svara på detta då det inte är hans område.  

 

5.1.1.3 Hur vill svenska lantbrukare att arbetslivet i en uppkopplad produktion ska vara 
uppbyggd? 

Tabell 7. Resultat från intervjuer med fokus på arbetsmässiga skillnader för en lantbrukare i ett 
uppkopplat lantbruk. 
Intervju Information som framkom 
1 De utplacerade enheterna ska skicka data till lantbrukaren för att ge beslutsstöd som 

underlättar produktionen. Denna gård vill själv bygga sina enheter då kunskapen om 
detta finns internt men den allmänt bästa lösningen om inte denna kunskap finns anser 
klienten är om ett slags serviceavtal skrivs för att lantbrukaren ska slippa ta hand om 
eventuell felsökning. 

2 Lantbrukaren vill betala en engångskostnad för produkten för att sedan kunna ha ett 
serviceavtal om något går sönder. Han vill inte felsöka denna typ av tekniska produkt 
utan överlåter det till någon annan. Alarm ska skickas till lantbrukaren när något inträffar 
men även proaktiv statistik ska kunna visas för att han ska kunna övervaka produktionen. 

3 Att enheterna skickar larm som berättar när något håller på att inträffa så att man som 
lantbrukare kan vidta åtgärder. Enheterna ska konstrueras och byggas av någon annan, 
gärna att ett paket kan byggas ihop online som sedan levereras till gården. Kostnaderna 
för utrustning ska betalas direkt men eventuella serviceavgifter kan tillkomma om 
felsökning behöver göras på plats.  Trender ska kunna visas på lång sikt för att avgöra 
produktion och beslutstagande. 

4 IoT är framtiden. Lantbruket som idag är den minst digitaliserade sektorn i alla 
kategorier har möjligheter och det finns lösningar till det mesta inom IoT för lantbruk. I 
framtiden ska vi kunna föda många miljarder människor och vi behöver då komma fram 
till lösningar som gör att vi kan producera mer på samma landyta då den brukbara 
markytan minskar. Vi kan inte föda upp djur hela tiden då det är ett väldigt ineffektivt 
sätt att bruka kalorier då man stoppar i väldigt mycket spannmål i en ko. Plus att 
medelklassen i världen växer på sikt väldigt stort vilket betyder att vi måste producera 
mycket mycket mer på samma mark och det enda sättet är att hitta nya lösningar, det 
finns ingen annan väg. Det finns en del försöksodlingar runt där snittet per hektar, om 
man kollar på snittet, till exempel höstvete kan du lätt få upp till 12 ton per hektar. Detta 
är möjligt med ganska enkla åtgärder men det kostar alldeles för mycket tid för en 
lantbrukare och folk har inte tid eller tillräckligt med kunskap för att få upp produktionen 
till dessa typer av volymer, i många fall kan digitala verktyg som drönare och sensorer 
användas för att öka kunskapen. Men vi har tre saker till fördel. Våra svenska lantbrukare 
är samarbetsvilliga och man kan gå ihop för enklare samarbete, det andra är att vi har 
förändringsbenägna lantbrukare och det är samma med den svenska befolkningen. 
Nummer tre är väldigt duktiga på processer lagar och regler, svenska lantbrukare har 
väldigt bra koll på detta. Det som kommer hända är att man kopplar upp gården. De som 
kommer lyckas bäst är de nya unga lantbrukarna som kommer in och de som överlever 
är de som gradvis tar in digitala hjälpmedel på gården. Det är viktigt att man är framåt 
hela tiden och kopplar upp en viss del av produktionen. 
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5 Kontroll över det ”egna klimatet” på gården för att kunna se variationer i vad som händer. 
Att istället för att använda sig till prognoser som skickas ut för stora områden nu kunna 
kontrollera vad som händer på sin egen gård. Tack vare detta går det att hitta 
växtsjukdomar lättare då lantbrukaren kan gå tillbaka i historiken för att kontrollera 
värden vid ett visst historiskt datum. Man kommer även kunna få prognoser från sina 
fält betydligt oftare än vad de regionala rapporterna ger ut. För att avgöra växtsjukdomar 
behöver data skickas var 15:e minut. Arbetssättet kommer ändras på ett sådant sätt att 
man nu kan analysera fälten via en telefon istället för att använda sin erfarenhet. Data 
kan delas vidare till experter för ytterligare hjälp.  

6 För en lantbrukare kommer det innebära färre kontroller och troligtvis att anställda 
ersätts med maskiner. Detta kommer skapa färre jobb inom en viss sektor men nya jobb 
på en ny sektor.  Människor kommer behöva finnas mindre i sammanhanget när gården 
börjar prata med lantbrukaren istället för tvärt om. 

 

5.1.2 Observationer 
 

5.1.2.1 Områden inom svenskt lantbruk som har störst innovationspotential 
 

Tabell 8. Resultat från de observationer som gjorts med inom ramen av innovationspotential på det 
svenska lantbruket.  
Observation Information som framkom 
1 Störst innovationspotential har de områden som idag kräver mänskliga observationer 

men som kan skötas av maskiner. Hönor är väldigt känsliga och kräver visst klimat 
för att överleva samt att för att hålla god stämning i flocken. Idag används redan 
beprövade metoder och lantbrukaren säger sig tveka på att använda ny teknik. Efter 
en introduktion till studiens fokuserade IoT ökade intresset. Temperatur skulle kunna 
observeras från distans istället för kontroller. Ljussättning i hönshus kan styras och 
kontrolleras via distans istället för att lantbrukaren själv ska behöva stiga upp tidigt 
på morgonen för att sköta detta. Väldigt mycket data som till exempel produktion 
sparas i kollegieblock istället för i en dator. Hönor är även ofta utsatta för rovdjur och 
dessa skulle behöva kontrolleras med larm som går direkt till lantbrukaren. 

2 Under detta besök uppmärksammas det att även en mindre gård nu kan gå tillbaka i 
sin historik för att kontrollera data. Många fabriker kan kontrollera batcher som gått 
fel. På denna gård är det med hjälp av IoT möjligt att göra samma sak, även fast det 
är en liten gård. Lantbrukaren använder främst sin historiska data till att gå tillbaka 
när extra bra produkter tillverkats. Då används värden vid denna produktion i framtida 
produktion och på så sätt uppgraderas kvalitén kontinuerligt. Denna gård har gått från 
en producent till en entreprenör. Det finns väldigt många områden som ägaren 
planerar att koppla upp och många framtida projekt diskuteras och visas upp. Ägaren 
gör experiment på den data som samlas in och testar olika produktionstekniker för att 
effektivisera sin produktion tack vare den data som kommer in från sensorer. 
Lantbrukaren planerar även framtida produktion med hjälp av IoT-enheter genom att 
samla in data från fält som sedan används för att hitta grödor som passar efter de 
egenskaper som fälten har, till exempel ljustimmar och temperaturer. Ägaren 
använder även sensorerna för att avgöra växtmognad och när det är dags att skörda. 
Klimatet på denna gård är helt annorlunda jämfört med andra gårdar som besökts och 
det finns en helt annan mentalitet på utveckling och framåtanda.  

3 Skörd som är extra känslig kan nu bevakas på ett helt annat sätt. Manuella kontroller 
som till exempel kontroll av djurfällor kan nu göras på distans istället för dagliga 
kontroller.  Lantbrukaren hade svag tro på digitala hjälpmedel men fick en annan syn 
efter att en kort introduktion getts angående tekniken som detta arbete fokuserar på. 

4 Temperaturmätningar och klimat för den egna gården anses viktiga här. Att kunna 
mäta värden för den egna gården istället för att lita på regionsrapporter som skickas 
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ut. De rapporter som skickas ut från SMHI litas sällan på och därför hade värden som 
temperatur och fuktighet varit värdefulla att mäta för lantbrukaren på sina egna fält. 
Ytterligare ett område med stor innovationspotential är att data sparas istället för i 
minnet på lantbrukaren. Idag sparas många historiska värden endast i lantbrukarens 
huvud vilket gör det svårt att berätta föra vidare information. 

5 Observationstillfället visar att lantbrukaren gärna använder beprövade metoder i sin 
produktion. Övervakning av extra känsliga aktiviteter har störst innovationspotential. 
Till exempel övervakning av temperaturer och fuktighet i silos samt för känsliga 
grödor. Andra områden med hög innovationspotential är att bestämma klimat för sina 
egna fält istället för att lita på rapporter från SMHI.  

6 Lantbruket har produktion av vindruvor som är en väldigt känslig gröda. Behovet av 
att kunna övervaka dessa grödor på distans är väldigt stort. Om vindruvorna utsätts 
för frost riskerar hela årets skörd att förstöras vilket är ett värde på ungefär 150 000 
kr. Istället för att ägaren själv manuellt kontrollerar temperaturer ska övervakning av 
detta ska via dessa IoT-enheter med automatiska larm när tröskelvärden nås. Data ska 
sparas under en längre tid för att kunna avgöra trender som kan finnas som beslutsstöd 
till åtgärder som kan göras i förebyggande syfte. Viktiga värden att mäta är temperatur 
i luft och jord, soltimmar, solintensitet samt fuktighet i jord. 

 
 

5.1.2.2 På vilka sätt kan lågenergienheter inom IoT bidra till ett mer hållbart svenskt 
lantbruk? 

Tabellen 9 nedan redovisar de resultat från observationerna som kan skulle kunna bidra till ett mer 
hållbart lantbruk. 
  
Observation Information som framkom 
1 Under denna observation hittas inga tydliga områden där IoT skulle kunna bidra till 

en signifikant ökad mer hållbar produktion. Det bör dock nämnas att denna gård 
arbetar mycket med ekologiska produkter och försöker tänka på sin klimatpåverkan.  

2 Det som observeras, och som även nämns under intervjudelen, är att produktion kan 
bestämmas på ett bättre sätt och på så sätt behöver inte fel resurser läggas på grödor 
som inte blir till råvaror. Det går även att få ut mer näring i samma gröda genom att 
avgöra när en mer optimal skördetid är. Detta skulle kunna bidra till att vi kan odla 
mer grödor på samma mark, kan vi odla mer mat på samma markyta slipper vi skörda 
skog som binder koldioxid.  

3 Lantbrukaren säger sig vara väldigt intresserad av att kontrollera kostnader för 
drivmedel då de fordon som används i produktionen har hög bränsleförbrukning/mil. 
Övervakning av detta skulle kunna ge miljömässiga påverkningar då utsläpp från 
maskinerna kan minskas och hållas på en bättre nivå vid övervakning. Maskinerna 
drar ofta mer bränsle om det är fel på dem. Om intressevärden från maskinen kan 
övervakas kan lantbrukaren avgöra när service av maskinen behöver göras och på så 
sätt minska sin klimatpåverkan och minska de ekonomiska kostnaderna. Lantbrukaren 
äger flertal gårdar och åker ofta mellan dessa för att göra kontroller av aktiviteter, till 
exempel fuktighet eller djurskötsel. Hade detta kunnat övervakas på distans hade vissa 
transporter kunnat uteslutas och på så sätt hade utsläpp från fordon minskat. 

4 Lantbrukaren är orolig för klimat och för skörd som kan gå miste på grund av detta. 
Hade produktionen kunnat planerats bättre hade han möjligtvis kunnat rädda fler 
grödor från skiftande klimat. Om sensorer placeras upp hade trender kunnat ses på en 
längre tid vilket hade kunnat ge lantbrukaren en bättre förståelse för vilka dagar om 
året då visst klimat oftare inträffar. Då kan försiktighetsåtgärder tas i bruk för att rädda 
produktion. 

5 För att rädda produktion och råvaror. Se till att det som producerats fortfarande håller 
bra kvalitét till dess att de skickas till fabrik. Kan mer grödor på samma markyta 
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användas till mat för människor och djur minskar detta på det klimatpåverkan genom 
att resurser slipper läggas på råvaror som slängs/blir oanvändbara. Lantbrukaren 
pratar mycket om vikten av att använda miljövänliga metoder och bekämpningsmedel 
för att få en hållbar produktion. Att se till att svenska folket köper svensktillverkade 
produkter istället för att köpa utländska produkter. Se sig även se nytta för att upptäcka 
skadedjur som svin som bökar upp åkermark och om möjligt granbarkborrar för att 
inte råvaror ska förstöras.  

6 Att se till att de resurser som läggs på produktionen faktiskt blir till nytta genom att 
inte grödorna förstörs. Minska på transporter samt en högre konkurrens mot utländsk 
produktion.  

 

5.1.2.3 Hur vill svenska lantbrukare att arbetslivet i en uppkopplad produktion ska vara 
uppbyggd? 

Tabell 10. Resultat från de observationer som gjorts med fokus på de arbetsmässiga skillnaderna för en 
lantbrukare på en uppkopplad gård.  
 
Observation Information som framkom 
1 Utrustningen ska betalas för kontant och larm ska gå direkt till lantbrukarens mobil 

vid händelse.  Dålig mobiltäckning finns på området och därför behövs en extern 
gateway sättas upp på gården. 

2 Data ska kunna observeras live och larm ska skickas vid speciella larm eller när 
tröskelvärden nås. Lantbrukaren vill betala för utrustningen själv men anser att de tär 
bra om teknisk service kan ges då det generellt sett inte finns ett intresse hos 
lantbrukare att felsöka denna typ av tekniska utrustning.  

3 Larm ska skickas till lantbrukaren när tröskelvärden nås, Lantbrukaren har olika typer 
av behov så lantbrukaren ska kunna koppla enheterna till de behov som han finner 
dem fylla en funktion på för stunden. Betalning för utrustningen ska ske kontakt och 
inte bindas upp på avtal. Pris för enheten ska ligga på runt 2000 kr per enhet.  

4 Larm ska skickas när vissa aktiviteter sker. Övervakning av live—data samt historiska 
data ska kunna visualiseras för att ge ett bättre beslutsunderlag. Betalning av enheter 
ska göras kontakt men hjälp ska finnas för teknisk felsökning. 

5 Larm ska skickas till lantbrukaren när vissa aktiviteter händer samt när vissa 
tröskelvärden nås. Lantbrukaren ska kunna gå tillbaka för att se historiska data som 
kan hjälpa i beslutsunderlag.  

6 Enheterna byggs ihop av kunniga inom området, enheterna skickas till lantbrukaren 
som placerar dem på de ställen där behov finns. Enheterna ska vara flexibla i olika 
användningsområden och skicka data när vissa tröskelvärden nåts eller/samt kunna 
användas för att bevaka nutidsdata eller ur ett historiskt perspektiv. 

 
 

5.1.3 Enkätstudie 
 

För alla svar från enkätstudien, se appendix A. I enkätstudien har största delen som deltagit varit under 
40 år, med huvudsakligen i åldern 18–25 samt 35-40 och med störst deltagarantal i Västra Götalands 
län. Av de 44 som deltog har 40% en gård på mer än 200 hektar och produktionen av de deltagande 
består till största del av mjölk/mejeriprodukter, nötkött eller spannmål. 42 % av deltagarna anser att de 
inte finns något område inom lantbruk som sticker iväg mer i klimatpåverkan än de andra när de får 
frågan om vilka områden som påverkar vårt klimat mest. Av samtliga deltagare är snittet 8 på en skala 
0–10 när de ställs inför frågan om hur stor potential det svenska lantbruket har att utvecklas inom 
innovation. När det gäller de nuvarande arbetssätten baserar om avgöranden om tider när vissa 
aktiviteter i produktionen ska se, till exempel gödsling på åkrar, så görs detta med övervägande del med 
anledning av hur det gjorts tidigare, baserat på rekommendationer eller baserat på hur man blivit upplärd 
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att göra. 40% har valt sin typ av produktion baserat på deras personliga intresse och 9% har valt 
produktionen genom att mätningar gjorts och att de då valt sin typ av produktion baserat på vad 
mätningarna anses bäst lämpat får gårdens egenskaper.  Endast 3%/1 person använder digitala sensorer 
till hjälp. Angående hur ofta en viss väderprognos inträffar på lantbrukarens gård på en skala 0–10 svarar 
32 % 5 på skalan, snittet ligger på 6.7. När deltagarna i enkäten får välja de hot som de anser är störst 
mot deras lantbruk sticker två poster iväg bland de 31 nämnda, dessa är torka och politiska regleringar. 
Efter dessa kommer personliga sjukdomar, utländsk konkurrens, brand och vattenbrist. I 
enkätundersökningens andra del får lantbrukarna en förklaring till vad denna studie anses undersöka och 
de begärs svara vilka områden som de tidigare sett denna teknik inom, här svarar 32% inom 
mjölkindustrin, de får även frågan där de begärs svara vad tekniken kan vara lämplig inom, här svarar 
18% på mjölk eller mejeriprodukter, 11% inom spannmål och 10,8% inom äggproduktion. Endast 2,3 % 
av rösterna hamnar på frågan ”Inget ovan”, vilket syftar på att inget av de nämnda posterna är lämpliga 
för implementering av den studerade tekniken. Deras personliga egenskaper för de datasändande 
lågenergienheterna är att 77% har hört talas om termen ”den uppkopplade gården” innan samt att 70% 
tror att en uppkopplad gård kommer medverka till att kvalité och kommunikation från producent till 
konsument blir högre än tidigare. Nästan 90% av deltagarna anser att tekniken är intressant med svaren 
är splittrade när de begärs svara på om hur lätt det är att hitta information om teknik som är uppkopplad 
mot internet inom lantbruk. 38 personer av de 44 svarande anser att tekniken som finns med i denna 
studie är välbehövligt för det svenska lantbruket och 39 personer tror att det kan göra det svenska 
lantbruket mer konkurrenskraftigt jämnt emot det utländska. Enkätundersökningen visar även att 50% 
av deltagarna har hört talas om dessa små datasändande enheter och skulle vilja testa dessa, 25% säger 
sig äga tekniken idag och 13,6 % säger sig ha hört talas om tekniken sen tidigare men vill inte testa 
denna.  Vid betalning av denna tekniska utrustning vill 45% betala för utrustningen direkt i en 
klumpsumma medan 32% vill hyra utrustningen och hellre betala en månadskostnad. Felsökning av 
tekniken vill merparten av deltagarna överlåta till ett annat företag. I frågan ”Vad/vilka tror du är den 
största anledningen till att lantbrukare i Sverige kommer använda uppkopplade sensorer i sitt lantbruk?” 
går flest röster på det alternativ som handlar om avlastning och bättre arbetsförhållanden för 
lantbrukaren och den generella känslan angående ett uppkopplat lantbruk röstar 22 personer 
alternativet ”Bra” medan 5 personer röstar att de har en dålig eller väldigt dålig känsla för denna teknik 
(2+3 röster). 

5.1.4 Kontext-karta 
Under den inspirerande fasen där observationer, besök, intervjuer och enkäter skickats ut har vissa 
områden ansetts viktiga för det uppkopplade svenska lantbruket. 
’ 
Sund konkurrens – Många lantbrukare pratar om oron över konkurrens samt främst över utländsk 
sådan. De hävdar att konkurrens är bra men att de förutsättningarna jämfört med utländska lantbrukare 
gör att de priserna på utländska produkter ofta är lägre. De hävdar dock att kvalitén på de svenska 
produkterna är betydligt högre och att detta borde tas mer i beaktning vid köp. 
 
Ekonomisk säkerhet – Den ekonomiska biten är viktig men känner ofta en stor oro över priser. Förra 
året steg priser på foder till djuren med minst det dubbla vilket skapade stora förluster jämfört med 
tidigare år. Under intervjuer och besök uppmärksammas det att lantbrukarna vill ha en ekonomisk 
trygghet så att de kan fortsätta med sin produktion utan att behöva ta till extrema åtgärder, till exempel 
nödslakt, för att fortsätta.  
 
Stabil produktion – Lantbrukarna är oroliga för påverkan av klimat. Året 2018 var ett tufft år för 
lantbrukare där produktionen blev en bergochdalbana med splittrade skördetider och dålig produktion. 
Värmen slog ut många fält vilket orsakade problem med föda till djur. Lantbrukarna önskar att 
produktionen varje år är stabil och inte allt för varierande, detta för att kunna planera bättre och slippa 
ta till drastiska åtgärder. 
 
Reaktiva övervakningslarm – På den uppkopplade gården önskar lantbrukare att få information när en 
viss aktivitet händer. Ett larm som automatiskt slår på när ett visst tröskelvärde är nått och notifierar 
användaren om detta så att åtgärder kan vidtas.  
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Historik och statistik - På den uppkopplade gården vill lantbrukare ha möjlighet att se statistik och 
historik från tidigare år på bland annat produktion och klimat. Att det finns en möjlighet att gå tillbaka 
i tiden för att kontrollera vissa värden eller för att kunna se trender för en viss aktivitet över en period.  
 
Egenintresse – Lantbrukare vill och drivs till stor del av att de har ett stort personligt intresse av lantbruk 
och sin egen gård. Många arbetar långa pass, ibland upp till 100 h/ vecka vilket inte alltid speglar sig i 
den privata lönen. De har valt och gillar fortfarande sitt yrke på grund av att det är ett stort personligt 
intresse. 
 
Levande landsbygd – Många lantbrukare vill se en levande landsbygd med djur på våra ängar, skötsel 
av skog och mark samt att detta kulturarv lever vidare samt att det finns en samsyn från olika parter som 
kan resultera i ett gemensamt fokus med samarbeten över olika organisationer. 
 
Nutidsmonitorering – Att lantbrukare ska kunna, till exempel via en telefon, övervaka hela sin gård 
och analysera data i realtid. Att förutom reaktiva larm även kunna se hur gården ”mår”. 
 
 

 
 

 
 

5.2 Idégenererande fas 
 

Den 
uppkopplade 

gården

Sund 
konkurrens

Ekonomisk 
säkerhet

Stabil 
produktion

Reaktiva

Övervaknings-

larm

Historik och

statistik

Egenintresse

Levande

Landsbygd

Nutids-

monitorering

Figur 9. Kontextkarta samt de områden som anses viktiga för ett uppkopplat 
lantbruk. Kartan har använts för att visualisera de faktorer som anses viktiga. 
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5.2.1 Divergerande idégenereringsmetoder 
 

5.2.1.1 How might we?  
 
How might we genomfördes i olika steg: 
 

1. Problemet som definierades var: Vilka områden inom svenskt lantbruk är mest lämpade för 
datasändande lågenergienheter? 

2. Under intervjuer och besök avlyssnades extra noga vad som sades och idégenereringsfrågor 
skapades. 
 

 
Figur 10. De idégenereringsfrågor som skapades under How might we? i idégenereringsfasen. 

 
3. Dessa frågor användes nu tillsammans med tankekartan för att ge svar möjliga svar på frågorna 

och för att kategorisera in dessa i färre mer kvalitativa grupper. Se den konvergenta delen av 
idégenereringsmetoden.  

Hur kan vi skapa en 
mer innovativt 

lantbruk?

Hur kan vi göra det 
svenska lantbruket mer 

hållbart?

Hur kan vi göra så att 
bonden inte behöver 

göra manuella 
mätningar?

Hur kan vi skaffa en 
bättre förståelse om 
framtid produktion?

Hur kan vi göra 
kommunikationen 

mellan producent och 
konsument bättre?

Hur kan vi skapa bättre 
uppföljning av historisk 

statistik?
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5.2.1.2 Tankekarta  
 

Tankekartan nedan visar huvudområdet ”Den uppkopplade gården” samt de tre frågeställningarna 
(markerat i orange. Utifrån detta har gulmarkerade boxar med möjligheter ritats samt gröna boxar för 
lösningförslag. 

Figur 11. Resultatet av tankekartan som skapades under den divergenta idégenereringsfasen. 
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5.2.2 Konvergerande idégenereringsmetoder 

5.2.2.1 Kategorier 
Kategoriseringarna nedan är skapade med inspiration från intervjuer, enkäter och observationer. De har 
blivit kategoriserade i grupper som liknar eller skulle kunna kopplas ihop med varandra. Detta är gjort 
för att skapa idéer om möjliga områden som tekniken skulle kunna appliceras i.  
 

 

Hur kan i skapa ett mer innovativt lantbruk?

•Inga manuella kontroller

•Gården analyserar sig själv

•Gården pratar med lantbrukare och grossist

•Kontroll av historiska data

•Olika lantbrukare har olika behov

•Möjlighet att se trender

•Automatisk övervakning

•Dela data lättare

•Mindre svinn

Hur kan vi göra det svenska lantbruket mer hållbart?

•Mindre svinn

•Färre transporter

•Mindre utsläpp av ogräsgift

•Mer näring ur samma gröda

•Resurser läggs på rätt gröda

•Mer mat på samma yta

•Ökad kvalité

•Ökad konkurrenskraft

•Fälten känner av när näring behövs

•Precisionsbestämda skördetider för varje fält

•Snabbare åtgärder

•IoT-enheter mäter exakt data och kan avgöra vilka resurser som behövs

•Möjlighet att se trender

Hur kan vi göra så att bonden inte behöver göra manuella mätningar?

•Gården pratar

•Automatisk övervakning

•Precisionsbestämda skördetider för varje fält

•IoT-eheter mäter exakt data på varje fält och kan avgöra vilka resurser som behövs

•Realtidsövervakning

Hur kan vi skaffa en bättre förståelse om framtida produktion?

•Realtidsövervaking

•Dela data lättare

•Plattformar för att dela data

•Kontroll av historisk data för att avgöra framtida

Hur kan vi göra kommunikationen mellan producent och konsument bättre?

•Dela data med andra aktörer

•Realtidsövervakning

•Gården pratar

Hur kan vi skapa bättre uppföljning av historisk statistik?

•Automatisk övervakning

•Plattformar för att dela data

•Inga manuella kontroller

•Gården pratar

•Kontroller av historisk data
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5.3 Implementationsfas 
 

5.3.1 Respons från lantbrukaren 
Testerna som gjordes mättes över 8 dagar. Under dessa dagar hade lantbrukaren tillgång till den data 
som enheten skickade upp mot nätet. Responsen från lantbrukaren under dessa tester var att det tekniken 
ansågs som väldigt användbar för produktionen, speciellt för extra känsliga grödor. Att kunna befinna 
sig på ett ställe men samtidigt ha möjlighet att ta upp sin mobiltelefon och få översikt över fältet är enligt 
lantbrukaren en mycket bra utveckling inför det framtida lantbruket. Känslan hos användaren under 
testerna var att detta skulle kunna förändra sättet om hur de svenska lantbruken fungerar i framtiden. 
Lantbrukaren var medveten om att enheten kunde användas inom andra användningsområden än det 
som användes i detta testet och har under testfasen själv hittat många andra behov där denna typ av 
teknik hade kunnat användas, till exempel känsliga grödor, fuktighet i mark, klimat i silos. Tekniken 
gav en trygghet att kunna göra kontroller på aktiviteter utan att befinna sig själv på plats och skulle 
kunna användas på en längre sikt för att se historik från tidigare år.  
   Gården där testerna genomfördes använde sig annars av SMHI för att avgöra temperatur i luft men de 
har alltid känt sig osäkra till hur pass rätt denna information stämmer överens med klimatet på gården. 
Användandet av enheten har visat att temperaturerna skiljer sig på det testade fältet jämt emot den 
temperaturprognos som lantbrukaren annars använder sig av så pass mycket att det vissa nätter var ett 
par minusgrader på fältet medan SMHI visade plusgrader. Det ansågs viktigt från lantbrukarens sida att 
ha en möjlighet att se realtidsdata från sina egna fält.   
 

5.3.2 Resulterande grafer från tester 
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Figur 12. Mätning på ett fält i Karlskrona där regiondata från SMHI jämfördes mot data från en IoT-enhet på 
ett fält.   
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Figur 13. Mätning på fält i Karlskrona där temperaturen i jorden mättes och lantbrukaren kunde övervaka 
detta från distans istället för att behöva göra manuella kontroller på fältet. 
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6 ANALYS   
I detta kapitel kommer en analys av de resultat som denna studie att presenteras för läsaren. Analysen 
kommer först fokusera på nuvarande arbetssätt för att i senare del analysera en möjlig implementation 
av tekniken som denna studie fokuserat på. 
 

6.1 Analys av dagens lantbruk 
Om dagens lantbruk analyseras utifrån de tre forskningsfrågor som denna studie fokuserar på så är det 
att de svenska lantbrukarna främst känner sig hotade av utländsk konkurrens kombinerat med 
påverkningar på produktionen av klimat, väder, politiska regleringar samt risk för personlig skada och 
sjukdom. Det svenska lantbruket har goda förutsättningar för att implementering av nya tekniker och 
digitalisering tack vare gott utbud på fiberutbyggnad, ett förändringsbenäget lantbruk samt lantbrukare 
som visat ett gott intresse för implementering av IoT-enheter på sina gårdar. Det anses som att det finns 
god potential till att göra förändringar inom området så länge som lantbrukarnas behov blir sedda. 
Dagens arbetssätt består i många fall till kontroller av aktiviteter som tillsyn av djur och växter samt att 
kontrollera deras nuvarande status. Detta är kontroller som i flera fall kräver mänsklig närvaro, men som 
i många andra fall kan göras med hjälp av digitala teknik. Dessa kontroller ger en lantbrukare ett intryck 
för just den stunden men då dålig dokumentation görs så informationen kan föras vidare till andra blir 
denna mätning personlig.  Det ger även endast ett intryck vid ett tillfälle och sparas ofta inte så att det 
historiskt går att analysera detta i efterhand. Det finns en förståelse för att lantbrukaren inte antecknar 
ner dessa mätningar själv på grund av tung arbetsvardag samt att mängden personal på gården oftast är 
få. Dock bör inte nya metoder uteslutas. I de observationer och intervjuer som gjorts har tekniken i detta 
arbete först sätts som oönskad vid första ögonkastet av lantbrukaren men som efter en kort introduktion 
ansetts mycket uppskattad. Det har uppfattats som att det finns en negativ bild mot ny och oupplevd 
teknologi på den egna gården men att när väl denna tröskel kommits över har lantbrukaren hittat 
mängder av nyttoområden där teknologin skulle kunna appliceras och göra förbättringar. Många av de 
kunskaper som lantbrukaren skaffat sig är baserat på egen erfarenhet eller upplärning från hur det gjorts 
tidigare, det har ansetts som att lantbrukaren har väldigt mycket kunskaper om hur sin egen gård ska 
skötas samt hur och när detta ska ske, den gamla bondepraktikan används ofta som exempel att luta sig 
tillbaka mot vid informationssökande vilket är svårt att lära sig mycket om under en så kort tid som detta 
arbete pågått då den bygger på erfarenhet i fält.   
 

6.2 Analys av data och information från intervjuer, enkäter och 
observationer.  

I det resultat, se resultat för Semi-strukturerad enkät, intervjuer samt observation i kapitel 5, som kan 
kopplas mot hur stor innovationspotential det finns inom det svenska lantbruket anser både forskare 
inom olika områden, lantbrukare och företag att den fokuserade IoT-tekniken i denna studie har stor 
innovationspotential inom det svenska lantbruket. Ingen av dessa grupper är specialiserade inom 
energisnåla datasändande IoT-enheter inom det svenska lantbruket och svaren som genererat resultat 
anses vara vinklade ur dessa parternas individuella expertis och synvinkel. Som berättat i kapitel 2 och 
3 har det ansetts lämpligt att ta med olika parter runt om studiens fokusområde för att få synvinklar från 
olika håll. Det har tagits i beaktning att inte väga någon av dessa synvinklar mer än andra för att få en 
rättvis bild av det slutgiltiga resultatet. Den data och information som inkommit från dessa parter har 
ansetts högst relevant då informationen speglats från parternas egna erfarenheter. De observationer som 
gjorts har genomförts på flertal gårdar i Blekinge län, för att få en större spridning och för att upptäcka 
varianter hade det varit av intresse med besök nationellt istället.  
   Den studie som gjorts har främst hämtat litterär information från svenska källor, till exempel från 
svensk forskning, regeringsbeslut, svenska verk och företag. Det har uppmärksammats att forskning 
liknande denna studie uppmärksammats utomlands men antydan har funnits under studiens gång att 
svenska system bör utvecklas efter svenska kriterier vilket har gjort att forskning angående området 
utanför Sveriges gränser minimerats, i en större studie hade det varit intressant att ta in mer information 
om utländsk utveckling. 
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6.3 Analys av resultat från idégenereringsmetoder 
I studien har tre huvudsakliga idégenereringsmetoder använts för att skapa idéer om områden där dem 
energisnåla datasändande enheterna skulle kunna implementeras på det svenska lantbruket, detta för att 
föra resonemang om innovationspotentialen då dessa grundar sig i intervjuer och observationer. Att göra 
idégenerering på en person har inte ansetts som optimalt då fler idéer ofta tenderar att skapas om denna 
aktivitet genomförs i grupp. Samma sak gäller för den kontextkarta som skapats som har skapats efter 
intag av information från en person vilket inte är fel, men som hade varit mer optimalt framtagen om 
flera personer deltagit.  
 

6.4 Analys av indata från tester 
I resultatdelens underkapitel presenteras de tester som gjorts på ett fält i Karlskrona. Resultatet visar 
skillnader på uppmätt data och den data som närmsta väderstation utlovar. Vid placering av denna enhet 
försöktes den sättas på ett sådant sätt att förutsättningarna för mätning av bra data maximerades. Under 
dessa tester ansågs det mest intressant från lantbrukarens sida att mäta temperaturer på nätter då det 
under denna period på året kan finnas tendens till minusgrader vid denna tid. Resultaten visar 
signifikanta skillnader mellan regionaldata och uppmätt data från fältet vilket tyder på ett användarvärde 
av teknologin. Exempel på detta är på natten 2019-05-08 då den regionala rapporten visar 2 grader, 
medan den faktiska temperaturen på plats var -3.1 grader Celsius. Detta följs upp från de semi-
strukturerade intervjuerna samt enkäten som gjorts där lantbrukarna själv visar låg tro till att de regionala 
rapporter som skickas ut faktiskt inträffar med hög noggrannhet på deras gård.  Det finns ett flertal 
leverantörer av internetbaserade klimatrapporter och det är medvetet att dessa kan skilja sig från 
varandra. Val av SMHI:s regionrapport gjordes då lantbrukaren använde sig av denna innan testerna 
genomfördes. Det anses viktigt att jämföra med en nuvarande metod som lantbrukaren använder.  
 

6.5 Analys av svenska lantbruk efter implementering av IoT-
enheter.  

Det har uppfattats att de olika gårdarna som deltagit i studien skulle kunna använda den IoT-enheter på 
sina gårdar men att väldigt många av dessa har olika behov eller samma behov fast med olika krav vilket 
har antagits som att de olika behoven varierar väldigt mycket beroende på typ av produktion samt 
personliga användarkrav. Det anses rimligt att de viktigaste delarna för det uppkopplade lantbruket 
innehåller de delar som figur 9 i avsnitt 5.1.4 visar för en hållbar produktion.  Lantbruket varierar i 
storlek och gårdar med olika behov kräver olika typer av lösningar som tillgodoser detta så att tekniken 
välkomnas av. Den fokuserade IoT-tekniken är väldigt anpassningsbar och kan användas i princip inom 
alla områden så länge det finns ett behov och en sensor att genomföra mätningar. Detta backas upp av 
fråga 13 i den enkät som skickats ut där deltagarna begärts välja ett område som anses mest lämpat för 
denna teknik, svaren i denna fråga är relativt jämna jämfört med andra frågor och större delen av alla 
alternativ ligger relativt nära varandra när det gäller antal röster.  Det är svårt som oerfaren inom lantbruk 
att hitta exakta områden där dessa IoT-enheter är bäst lämpade inom, det är snarare så att den är väldigt 
användningsbar inom alla områden där användaren har ett behov. Detta har gjort det svårt att ge ett 
tydligt svar på vilka områden som den anses bäst lämpad inom och svaret bör ses som öppet och 
dynamiskt mer än ett konkret svar. I studien har gårdar av olika storlekar deltagit och tekniken har 
funnits intressant och anpassningsbar till både mindre torp och stora gårdar vilket tyder på en 
mångsidighet som inte är knuten till gårdens storlek.  
 
Den forskning och utveckling som sker inom området är säkra på att denna väg är rätt att gå vad det 
gäller lantbrukets utveckling, detta stöds med den forskning som presenterats i kapitel 4.1.  Det kräver 
ett samarbete mellan olika parter för att få bästa möjliga resultat där en gemensam digital plattform 
skapas och används. Om svenska gårdar börjar koppla upp sin produktion och fält skulle detta kunna 
användas av handlare och skapa ett närmare band mellan konsument och producent. 70% av alla 
lantbrukare som deltagit i denna studie anser att en uppkopplad gård kan medföra bättre kvalité mellan 
lantbrukare och konsument, se fråga 16 i enkäten. Denna data skulle även kunna användas för att få 
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övervyer med data över stora landområden som kan användas för att bota växtsjukdomar då statistik nu 
sparas på en längre tid. Trender i produktionen kommer nu kunna ses på en längre tid på den data som 
samlas in nu sparas och det finns en möjlighet att alltid gå tillbaka för att, t.ex. se chansen att det blir 
minusgrader en viss helg i maj månad och på så sätt vidta försiktighetsåtgärder istället för att förlora 
grödor.  
. 
Innovationspotentialen inom det svenska lantbruket för den valde IoT-tekniken anses stor om de 
observationer, intervjuer och tester tas till beaktande samt känslan hos lantbrukaren efter att de fått testa 
tekniken under en viss tid. Lantbrukarna hade till en början svårt att acceptera tekniken men efter 
introduktion sågs många möjligheter om appliceringsområden vilket tyder på att tekniken bör kunna 
fungera på en mängd olika områden så länge lantbrukaren har ett behov av det. Samtidigt enligt fråga 8 
i enkätundersökningen anser merparten av de tillfrågade att det finns en stor innovationspotential för det 
svenska lantbruket. Om samma koncept vad det gäller teknik som upplevts under intervjuer och 
observationer gäller generellt bland de svenska gårdarna finns det stor chans att tekniken kommer möta 
lite motstånd i början till dess att lantbrukarna förstått sig på nyttan med den, men att det där efter är 
lantbrukarna som hittar nya användningsområden är den kan appliceras tack vare sin erfarenhet och den 
klassiska bondepraktikan. Kan lång erfarenhet kombineras med dessa IoT-enheter skulle det finnas 
möjlighet att utveckla det svenska lantbruket till en nivå där lång erfarenhet kombineras med digitala 
hjälpmedel och på så sätt blir mer konkurrenskraftigt.  
 
Den hållbarhetsmässiga analysen på om IoT-tekniken gör några förbättringar enligt de tre punkter som 
redovisas i kapitel 3.2 har visat svaga bevis för detta och inte så pass signifikant stora under denna 
studien.  De områden där tekniken skulle kunna påverka mest hållbarhetsmässigt har visat sig vara vid 
transporter där utsläpp från maskiner inte sprids i samma mängd då övervakning av aktiviteter kan ske 
på distans istället för att lantbrukaren behöver infinna sig på plats, samt att skörd som bevattnats och 
blivit försedd med resurser som bekämpningsmedel mot ogräs och sjukdomar eller andra resurser, nu 
kan observeras på ett mer noggrant sätt och då minska risken att de förstörs av väder, klimat och möjligen 
skadedjur. 
   Anledningen till att detta anses som hållbarhetsmässiga förbättringar är att dessa aktiviteter bryter mot 
de tre hållbarhetsmässiga krav som studien analyseras utefter. Under dessa aktiviteter använder vi 
produkter som plockats upp ur berggrunden, tillverkats i samhället och som vi sedan systematiskt sprider 
i naturen. Med hjälp av IoT-tekniken skulle vi kunna minska på utsläpp av transportmedel då vi kan 
bevaka på distans, samt att vi ser till att de medel vi sprider på åkrarna inte görs i onödan. Det finns 
andra metoder inom lantbruket, som till exempel precisionsbesprutning, som har större 
hållbarhetmässiga påverkningar. Dock använder sig detta av en helt annan teknik än den som är 
fokuserad på i detta arbete. IoT-tekniken har ansetts något bristfällig att analysera stora områden då den 
mäter av värden på en viss punkt eller i sitt närområde. Det blir därför svårt att avgöra data för ett helt 
fält.  
   Studien har dock baserat sina resultat på de behov som lantbrukaren och andra intressepersoner har 
och ser inom det svenska lantbruket. Det finns en chans till att de behov som uppkommit under denna 
studie inte är riktade mot de tre hållbarhetsprinciperna som denna studie använder sig av och att det 
finns andra hållbarhetsmässiga påverkningar som denna teknik kan bidra positivt med. Detta bör 
undersökas vidare inom i framtida forskning.  
 
Vad det gäller de svenska lantbrukarnas arbetssätt efter en implementering av IoT-tekniken så visar 
resultaten på att denna kommer bli signifikant annorlunda. Den största förändringen kommer vara att 
manuella kontroller där lantbrukaren själv fysiskt befinner sig på plats kommer minskas drastiskt. 
Lantbrukaren kan övervaka hela sin gård och alla de aktiviteter som han finner intressanta samtidigt 
som han sysslar med andra aktiviteter, han/hon kommer även kunna få larm när tröskelvärden nås. Detta 
kommer medföra en bättre noggrannhet och troligtvis ökad kvalité då kontinuerlig övervakning sker 
istället för som idag, där lantbrukaren endast får ett mätvärde vid just det tillfället. Lantbrukaren kommer 
även använda sig mer av klimatrapporter på i sin närmiljö på ett annat sätt än idag då gården ”pratar” 
med lantbrukaren och berättar hur den mår, istället för att bonden ska använda sig av regionsrapporter.  
   Förutom detta kommer även data kunna delas till andra aktörer via plattformar, detta kan underlätta 
om lantbrukaren behöver hjälp vid till exempel växtsjukdomar. All data finns då sparad på en plattform 
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där historiska värden på (t.ex.) fältet kan ses istället för som idag då mestadels av den information som 
finns på gården är placerad i minnet på lantbrukaren. Det kommer bli lättare att dela med sig av 
information och få andra att skaffa en uppskattning med hjälp av den nya IoT-tekniken.  
   Ett annat arbetssätt som kommer att förändras är att lantbrukaren nu kommer kunna backa upp beslut 
med historiska data. När ett visst beslut ska tas på gården, till exempel om när skörden ska planteras på 
ett fält, kan lantbrukaren gå tillbaka och se data historiskt över fältet för att se trender. På så sätt skulle 
det kunna vara möjligt att avgöra när det är en bättre tid att utföra en viss aktivitet. Lantbrukaren kan då 
kombinera den klassiska bondepraktikan med den uppkopplade tekniken och förhoppningsvis få ett 
bättre beslutsunderlag.  

6.6 Utmaningar 
 
De utmaningar som ställs kommit fram i studien är att få lantbrukare att acceptera den nya tekniken. Att 
de förstår värdet som den medför och är villiga att anamma den. Att skapa demogårdar att visa upp 
tekniken hade varit ett sätt att kunna få fler att få upp ögonen för denna. För att vi ska kunna skapa ett 
innovativt lantbruk med hela dess kedja behöver fler lantbrukare koppla upp sina gårdar så att nationella 
digitala plattformar kan byggas upp. Det är även viktigt att när dessa plattformar börjar användas att 
försöka bygga in dem och skapa autonoma system likt den modell som presenteras i figur 5.  
   Som beskrivet i det teoretiska kapitlet kan denna teknologi användas i inom i princip vilket område 
som helst så länge det finns ett behov och en sensor som kan mäta det önskade värdet. En utmaning är 
att fortsätta hitta dessa behov för att utvidga dem antal områden inom det svenska lantbruket som kan 
kopplas upp.  
 

6.7 Vinster av teknologin inom det svenska lantbruket. 
 
De vinster som kan komma om teknologin implementeras i det svenska lantbruket är ett nytt sätt att 
kombinera bondepraktikan med hjälp av en självdiagnostiserande gård. Förhoppningsvis kan detta leda 
till en högre konkurrenskraft, en underlättad arbetsdag för lantbrukarna, en säkrare lantbruksproduktion 
samt digitala plattformar för att dela data tack vare de uppkopplade IoT-enheterna. 
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7 SAMMANFATTNING 
Detta kapitlet börjar med en sammanfattade diskussion om studien. Den övergår sedan till att diskutera 
dess bidragande inom området samt avslutas med en kritisk reflektion. 

7.1 Sammanfattande diskussion 
Studien har visat att det finns en stor innovationspotential på det svenska lantbruket och att IoT-enheter 
likt den som är fokuserad i studien kan bidra till ett nytänkande och nyutvecklande av produkter och 
tjänster inom denna sektor. De områden som har störst innovationspotential är där manuella kontroller 
görs, till exempel temperaturer och fuktighet på fält. Till stor del kommer det handla om att gården 
börjar interagera med lantbrukaren istället för tvärt om samt att detta kan byggas in i olika system som 
tillslut gör de uppkopplade områdena mer eller mindre autonoma. Lantbrukarna kommer även i 
framtiden kunna dela med sig av värden från sin gård till andra aktörer och på så sätt skapa tätare band 
med handlare och konsumenter. Om system byggs runt IoT-enheterna kommer detta bidra till att gården 
blir mer autonom än idag. 
   Vad det det gäller de hållbarhetsmässiga påverkningarna från IoT-tekniken har inte dessa funnits 
signifikant stora. Detta beror troligtvis på att de behov som uppkommit från interagerande faser med 
lantbrukare, forskare och intressepersoner huvudsakligen inte fokuserat på detta område utan snarare 
produktionseffektiviserande processer. Det bör dock inte uteslutas att enheterna kan bidra till en 
hållbarhetsmässig skillnad.  
   De arbetsmässiga skillnaderna för svenska lantbrukare kommer vara att de nu kan kombinera sin 
kunskap med en digital värld där gården berättar dess status för lantbrukaren, detta kan användas för att 
lantbrukaren ska kunna övervaka flera processer samtidigt samt få larm om vissa tröskelvärden för en 
aktivitet överskrids. Lantbrukaren kan på så sätt övervaka sina behov i sin produktion utan att behöva 
finna sig på plats. Det kommer även ske förbättringar i beslutstagning för lantbrukarna. Idag använder 
de flesta som deltagit i studien av egna memoarer eller papperskrivna anteckningar. Dessa är troligtvis 
inte exakta och dessutom svåra att dela med sig av till andra. I framtiden kommer all data sparas och 
kan visualiseras i grafer över flera år. Trender kommer kunna ses och på så sätt kan lantbrukaren ta 
avgörande beslut med stöd från dessa. Detta är även ett område som har stor innovationspotential jämfört 
med dagens metoder.  

7.2 Studiens bidragande  
Det studien har bidragit med är att skapa en större förståelse för vilka behov svenska lantbrukare har av 
IoT-tekniken som arbetet fokuserar på. Studien är baserad på en enkät till lantbrukare, besök, 
observationer på lantbruk samt intervjuer av forskare inom olika områden och lantbrukare. Då så många 
olika synvinklar intagits hoppas skribenten att ett stort omfång tagits med för att få in många synvinklar 
och göra utvecklingen av IoT-tekniken framgångsrik. Detta ska förhoppningsvis leda till att utveckling 
inom området sker åt rätt håll så att det gynnar det svenska lantbruket. Studien har undersökt de 
förutsättningar som finns för en möjlig utbyggnad av tekniken och visat de utmaningar och möjligheter 
som finns inom området.  
 

7.3 Kritisk reflektion av studien 
Datasändande lågenergienheter som detta arbetet har fokuserat på är otroligt anpassningsbara, så pass 
att de ofta benämns som att fungera inom alla möjliga områden där det finns ett behov samt en sensor 
som kan göra mätningar. Detta gör det svårt att peka ut ett exakt område där denna teknik ska 
implementeras. Det bygger helt enkelt på behovet hos användaren och det har uppmärksammats att 
många lantbrukare har olika behov. Hade fler deltagare deltagit i studien finns det en möjlighet att 
trender bland behov kunnat pekas ut, som på så sätt hade kunnat vara en bidragande faktor för att besvara 
frågan om vilka områden tekniken är mest lämpad. Det har varit lättare att avgöra om tekniken skulle 
kunna fungera inom det svenska lantbruket och hur stora arbetsmässiga och innovativa skillnader som 
skulle ske. Men när det kommer till frågan om vilka hållbarhetsmässiga skillnader som kan uppstå samt 
vilket område som den passar bäst inom har detta varit svårare då det begrundar sig i användarbehov.  
 



 

45 

8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
I detta kapitlet beskrivs områden som anses intressanta att fortsätta forska på inom sektorn i framtiden. 

8.1 Förslag för framtida forskning 
 
Under denna studie har det uppkommit idéer om hur forskning och utveckling inom detta område skulle 
kunna fortsätta. För framtida forskning anser skribenten av studien att det hade varit intressant att 
genomföra studier inom ett par områden: 
 

• Testa den fokuserade IoT-enheten på en enda aktivitet och avgör vilka skillnader detta får. 
• Testa att bygga upp en kedja med aktörer som använder sig av en digital plattform och den data 

som kommer från lantbruket. Detta skulle kunna belysa svårigheter och möjligheter från olika 
parters sidor. 

• Testa att bygga autonoma system som känner av och åtgärdar utan att en lantbrukare fysiskt 
tagit beslut för att se hur dessa system kan påverka lantbruket.  

• Genomför noggrannare och djupare studier om vilka hållbarhetsmässiga skillnader som 
tekniken skulle kunna ge. 

• Genomför tester under en betydligt längre period för att se om det är möjligt att upptäcka 
trender. 

• Genomföra tester på nationell nivå. 
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9 APPENDIX A 
 
Enkätinformation 
 

 
 
 
Beskådare 

61 

Startad 

44 

Avslutad 

44 

Rate 

100% 

Avslut (efter start) 

  0 

Snitt att genomföra enkät 

5 minuter 
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Q1. Äger du eller arbetar du på ett lantbruk idag? 
Alternativt, har du under en längre period ägt eller 
arbetat på ett lantbruk?  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Ja 44 100.00% 
2. Nej 0 0.00% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.000 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.000 - 1.000] 

Standard 
Avvikelse :   0.000 Standard fel :  0.000 
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Q2. Vad är din roll?  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Jag äger eller är delägare i ett lantbruk 37 84.09% 
2. Jag har tidigare ägt ett lantbruk 0 0.00% 
3. Jag har en anställning på ett lantbruk 6 13.64% 

4. Jag har en tidigare haft en anställning på ett 
lantbruk 1 2.27% 

5. Inget ovan 0 0.00% 
 Total 44 100% 

Medel :  1.341 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.103 - 1.579] 

Standard 
Avvikelse :   0.805 Standard Fel :  0.121 
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Q3. Välj det ålderspann som passar in på dig. 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. under 18 1 2.27% 
2. 18-25 9 20.45% 
3. 25-30 5 11.36% 
4. 30-35 5 11.36% 
5. 35-40 9 20.45% 
6. 40-45 3 6.82% 
7. 45-50 3 6.82% 
8. 50-55 2 4.55% 
9. 55-60 5 11.36% 

10. 60-65 2 4.55% 
11. 65-70 0 0.00% 
12. över 70 0 0.00% 

 Total 44 100% 

Medel:  4.977 Konfidensintervall @ 
95% :   [4.217 - 5.738] 

Standard 
avvikelse :   2.574 Standardfel:  0.388 
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Q4. I vilket län bor du? 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Blekinge 1 2.27% 
2. Dalarna 1 2.27% 
3. Gotlands län 1 2.27% 
4. Gävleborg 3 6.82% 
5. Hallands län 2 4.55% 
6. Jämtland 1 2.27% 
7. Jönköpings län 3 6.82% 
8. Kalmar län 4 9.09% 
9. Kronobergs  1 2.27% 

10. Norrbottens  0 0.00% 
11. Skåne 6 13.64% 
12. Stockholms län 2 4.55% 
13. Södermanland 1 2.27% 
14. Uppsala 4 9.09% 
15. Värmland 0 0.00% 
16. Västerbotten 0 0.00% 
17. Västernorrland 1 2.27% 
18. Västmanlands län 2 4.55% 
19. Västra götalands län 9 20.45% 
20. Örebro län 0 0.00% 
21. Östergötlands län 2 4.55% 

 Total 44 100% 

Medel:  11.841 Konfidensintervall@ 
95% :   [10.097 - 13.585] Standardavvikelse:   5.902 Standarfel:  0.890 
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Q5. Hur stor är det lantbruk du varit kontakt med? 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Mindre än 20 hektar 3 6.82% 
2. 20-50 hektar 3 6.82% 
3. 50-80 hektar 5 11.36% 
4. 80-110 hektar 6 13.64% 
5. 110-150 hektar 2 4.55% 
6. 150-200 hektar 7 15.91% 
7. mer än 200 hektar 18 40.91% 

 Total 44 100% 

Medel :  5.136 Konfidensintervall @ 
95% :   [4.533 - 5.740] 

Standard 
avvikelse :   2.041 

Standard 
fel :  0.308 
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Q6. Vilken typ av produktion har du huvudsaklingen 
på din gård? (Välj det/dem alternativ som passar 
bäst in) (Flera val kan väljas) 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Mjölk eller andra mejeriprodukter 17 18.48% 
2. Kött - Nöt 22 23.91% 
3. Kött - Gris 3 3.26% 
4. Kyckling 1 1.09% 
5. Frukt, bär och grönsaker 2 2.17% 
6. Grödor 7 7.61% 
7. Spannmål 22 23.91% 
8. Potatis 2 2.17% 
9. Sockerbetor 2 2.17% 

10. Äggproduktion 3 3.26% 
11. Djur(Ej för slakt) 3 3.26% 
12. Lamm 8 8.70% 
13. Get 0 0.00% 

 Total 92 100% 

Medel :  5.141 Konfidensintervall @ 
95% :   [4.399 - 5.884] 

Standard 
avvikelse :   3.633 Standard fel :  0.379 
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Q7. Vilken/vilka av följande områden anser du 
påverkar miljön mer än andra. (Tänk klimatsmart).   

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Mjölk eller andra mejeriprodukter 2 3.17% 
2. Nöt 0 0.00% 
3. Gris 4 6.35% 
4. Kyckling 3 4.76% 
5. Frukt, bär och grönsaker 3 4.76% 
6. Grödor 1 1.59% 
7. Spannmål 4 6.35% 
8. Potatis 6 9.52% 
9. Sockerbetor 8 12.70% 

10. Äggproduktion 1 1.59% 
11. Djur(Ej för slakt) 4 6.35% 
12. Inget område ovan påverkar miljön mer än andra. 27 42.86% 

 Total 63 100% 

Medel :  9.095 Konfidensintervall@ 
95% :   [8.274 - 9.916] 

Standard 
avvikelse :   3.325 Standard fel :  0.419 
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Q8. Ordet innovation betyder nytänkande, hur stor 
potential tror du att det svenska lantbruket kan 
utvecklas inom innovation? 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. 0 0 0.00% 
2. 1 0 0.00% 
3. 2 1 2.27% 
4. 3 1 2.27% 
5. 4 1 2.27% 
6. 5 5 11.36% 
7. 6 7 15.91% 
8. 7 8 18.18% 
9. 8 14 31.82% 

10. 9 1 2.27% 
11. 10 6 13.64% 

 Total 44 100% 

Medel :  8.114 Konfidensintervall @ 
95% :   [7.565 - 8.663] 

Standard 
avvikelse :   1.858 Standard Errfelor :  0.280 
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Q9. Hur gör du för att avgöra tidpunkter då 
aktiviteter i din produktion ska ske? (T.ex: När 
grödorna ska skördas, När kor ska mjölkas, När 
gödslning ska se) Välj det alternativet som stämmer 
in bäst på dig. 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Baserat på när jag gjort det tidigare gång. 11 25.00% 

2. Baserat på rekomendationer av djur och 
växtskötsel. 10 22.73% 

3. Baserat på upplärning om när jag ska göra det. 14 31.82% 

4. Baserat på sensorer som avgör när bästa tidpunkt 
är. 1 2.27% 

5. Baserat på klimat 7 15.91% 

6. Baserat på när andra lantbrukare i min omgivning 
gör det. 1 2.27% 

7. Baserat på chansning. 0 0.00% 
 Total 44 100% 

Medel :  2.682 Konfidensintervall @ 
95% :   [2.260 - 3.103] 

Standard 
avvikelse :   1.427 Standard fel :  0.215 
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Q10. Prognoser för olika platser i Sverige skickas 
ofta ut och innehåller bland annat väder och 
temperatur för kommande dagar.På skalan nedaför, 
avgör hur pass mycket du tycker dessa prognoser 
inträffar på din gård. 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. 0 1 2.27% 
2. 1 1 2.27% 
3. 2 0 0.00% 
4. 3 0 0.00% 
5. 4 4 9.09% 
6. 5 14 31.82% 
7. 6 10 22.73% 
8. 7 9 20.45% 
9. 8 5 11.36% 

10. 9 0 0.00% 
11. 10 0 0.00% 

 Total 44 100% 

Medel :  6.682 Konfidensintervall @ 
95% :   [6.197 - 7.166] 

Standard 
avvikelse :   1.639 Standard fel :  0.247 
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Q11. Produktionen på min gård finns här för att: Välj 
det alternativ som passar bäst in på dig 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Min gård alltid haft denna produktion 5 11.36% 

2. Denna produktion är tålig mot omgivande klimat för 
min gård. 9 20.45% 

3. Mätningar har gjorts, denna produktion är bäst 
lämpad till min gårds förutsättningar 4 9.09% 

4. Denna produktion har valts, endast, då jag tror på 
störst avkastning i längden. 8 18.18% 

5. Denna produktion har valts med synpunkt på ett 
intresse 18 40.91% 

 Total 44 100% 

Medel :  3.568 Konfidensintervall @ 
95% :   [3.129 - 4.007] 

Standard 
avvikelse :   1.485 Standard fel :  0.224 
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Q12. Vilken av följande händelser anser du är ett 
stort hot mot ditt lantbruk? (Flera val kan väljas) 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Brand - på fastighet 11 4.51% 
2. Brand - på mark eller skog 2 0.82% 
3. Skadedjur - Djur 12 4.92% 
4. Skadedjur - Insekter 8 3.28% 
5. Parasiter 6 2.46% 
6. Inbrott 7 2.87% 
7. Vattenbrist 12 4.92% 
8. Torka 25 10.25% 
9. Maskinhaveri 7 2.87% 

10. Sjukdom eller skador - personligt 18 7.38% 
11. Djursjukdom 9 3.69% 
12. VäxtsjukdomS 6 2.46% 
13. Skadegörelse 6 2.46% 
14. Utländsk konkurrens 19 7.79% 
15. Politiska regleringar 27 11.07% 
16. Höjda kvalitetskontroller 3 1.23% 
17. Strömavbrott 4 1.64% 
18. Matbrist 0 0.00% 
19. Platsbrist 3 1.23% 
20. Bränslebrist 10 4.10% 
21. Näringsbrist i jord 5 2.05% 
22. Brist på utbud av inköp till gården 2 0.82% 
23. Teknologiska intrång (Hacking) 1 0.41% 
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24. Övergödning 0 0.00% 
25. Översvämning av åkermark 5 2.05% 
26. Frost 4 1.64% 
27. Tjäle 1 0.41% 
28. För snabba förändringar på marknad 9 3.69% 
29. Klimatförändrngar 9 3.69% 
30. Kemiska föroreningar 3 1.23% 

31. Ombyggnation av infrastruktur(T.ex. Motorvägar 
och kraftledningar. 10 4.10% 

 Total 244 100% 

Medel :  13.590 Konfidensintervall @ 
95% :   [12.537 - 14.643] 

Standard 
avvikelse :   8.392 Standard fel :  0.537 
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Q13. Vilket/vilka områden på ett lantbruk anser du 
har större möjlighet att använda tekniken i texten 
ovan? (Flera val kan väljas)  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Mjölk eller mejeriprodukter 31 17.71% 
2. Nöt 18 10.29% 
3. Gris 16 9.14% 
4. Kyckling 14 8.00% 
5. Frukt, bär och grönsakerG 10 5.71% 
6. Grödor 14 8.00% 
7. Spannmål 20 11.43% 
8. Potatis 10 5.71% 
9. Sockerbetor 9 5.14% 

10. Äggproduktion 19 10.86% 
11. Djur(Ej för slakt) 10 5.71% 
12. Inget ovan. 4 2.29% 

 Total 175 100% 

Medel :  5.451 Konfidensintervall @ 
95% :   [4.942 - 5.961] 

Standard 
Avvikelse :   3.440 Standard fel :  0.260 
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Q14. Inom vilka områden i lantbruk har du sett att 
denna uppkopplade teknologi finns idag. Välj 
lantbruksområde som du kan förknippa att du sett 
denna teknologi inom.  (Flera val kan väljas)  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Mjölk eller andra mejeriprodukter 36 32.73% 
2. Nöt 9 8.18% 
3. Gris 13 11.82% 
4. Kyckling 12 10.91% 
5. Frukt, bär och grönsaker 6 5.45% 
6. Spannmål 16 14.55% 
7. Potatis 4 3.64% 
8. Sockerbetor 2 1.82% 
9. Ägg 6 5.45% 

10. Djur(Ej för slakt) 4 3.64% 
11. Jag har aldrig hört talas om ett uppkopplat lantbruk 2 1.82% 

 Total 110 100% 

Medel :  3.882 Konfidensintervall @ 
95% :   [3.344 - 4.419] 

Standard 
avvikelse :   2.876 Standard fel :  0.274 
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Q15. Följade stämmer in på mig: 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Jag har hört talas om den uppkopplade gården 34 77.27% 

2. Jag har inte hört talas om den uppkopplade 
gården. 10 22.73% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.227 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.102 - 1.353] 

Standard 
avvikelse :   0.424 Standardfel :  0.064 
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Q16. Som lantbrukare producerar du varor som 
proceseras av företag och som senare säljs till 
konsumenter.  På grund av detta är det många i 
leveranskedjan som har behov och krav som ska 
uppfyllas.  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. 
 Jag tror att en uppkopplad gård kommer medverka 
till att kvalité och kommunikation från producent 
till konsument blir högre. 

31 70.45% 

2. 
Jag tror att en uppkopplad gård INTE kommer 
medverka till att kvalité och kommunikation från 
producent till konsument blir högre.  

5 11.36% 

3. Jag har ingen åsikt i frågan 8 18.18% 
 Total 44 100% 

Medel :  1.477 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.243 - 1.711] 

Standard 
avvikelse :   0.792 Standardfel:  0.119 
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Q17. Jag anser att ny teknik som är uppkopplad mot 
internet inom lantbruk är:  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Intressant 39 88.64% 
2. Ointressant 5 11.36% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.114 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.019 - 1.208] 

Standard 
avvikelse :   0.321 Standardfel:  0.048 
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Q18.  Jag anser att teknik som är uppkopplad mot 
internet inom lantbruk är:  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Lätt att hitta information och lära sig om 22 50.00% 
2. Svårt att hitta information och lära sig om. 22 50.00% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.500 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.351 - 1.649] 

Standard 
avvikelse :   0.506 Standard fel :  0.076 
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Q19. Jag anser att teknik som är uppkopplad mot 
internet inom lantbruk är:  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Välbehövligt för svenskt lantbruk 38 86.36% 
2. Icke behövligt för svenskt lantbruk 6 13.64% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.136 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.034 - 1.239] 

Standard 
avvikelse :   0.347 Standard fel :  0.052 
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Q20. Jag anser att teknik som är uppkopplad mot 
internet inom lantbruk kan medföra att: 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Svenskt lantbruk blir mer konkurrenskraftigt mot 
utländska lantbruk 39 88.64% 

2. Svenskt lantbruk blir mindre konkurrenskraftigt 
mot utländska lantbruk. 5 11.36% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.114 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.019 - 1.208] 

Standard 
avvikelse :   0.321 

Standard 
fel :  0.048 
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Q21. IoT, som berättat tidigare, handlar om att små 
enheter(datorer) skickar ett meddelande när en viss 
aktivitet händer. Vilket av alternativen nedan passar 
in på dig bäst:  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Jag har denna typ av teknik på min gård 11 25.00% 

2. Jag har hört talas om denna teknik och vill testa 
den. 22 50.00% 

3. Jag har hört talas om denna teknik och vill inte 
testa den. 6 13.64% 

4. Jag har aldrig hört talas om denna teknik 5 11.36% 
 Total 44 100% 

Medel :  2.114 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.842 - 2.386] 

Standard 
avvikelse :   0.920 Standard fel :  0.139 
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Q22. Vi leker med tanken att du bestämt dig för att 
införskaffa utrustning för att göra din gård 
uppkopplad, på vilket sätt skulle du betala för 
denna?  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Direktbetalning för hela summan 20 45.45% 
2. Uppdelning av kostnaden över en period. 10 22.73% 

3. Jag hyr utrustningen av ett företag och betalar en 
månadskostnad. 14 31.82% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.864 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.604 - 2.123] 

Standard 
avvikelse :   0.878 Standard fel :  0.132 
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Q23. Om vi leker med tanken att du har sensorer på 
din gård idag, om dessa behöver repareras eller 
felsökning anser du att: 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Jag vill göra detta själv 17 38.64% 
2. Jag vill köpa denna tjänst av ett annat företag. 13 29.55% 
3. Jag vill att detta ska ingå om jag hyr utrustning. 13 29.55% 
4. Jag vill byta ut mina sensorer helt och köpa nya. 1 2.27% 

 Total 44 100% 

Medel :  1.955 Konfidensintervall @ 
95% :   [1.692 - 2.217] 

Standard 
avvikelse :   0.888 Standard fel :  0.134 
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Q24. Vad/vilka tror du är den största anledningen till 
att lantbrukare i Sverige kommer använda 
uppkopplade sensorer i sitt lantbruk? (Flera val kan 
väljas)  

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Det kommer effektivisera svenska lantbruket så att en 
gård kan producera mer. 25 21.74% 

2. Det kommer effetivisera svenska lantbruket så att en 
gård blir mer hållbar 17 14.78% 

3. Det kommer göra svensa lantbruket mer 
konkurrenskraftigt jämfört med utländskt lantbruk 13 11.30% 

4. Det kommer avlasta lantbrukaren och skapa bättre 
arbetsförhållanden 30 26.09% 

5. Det kommer öka kvalitén på lantbrukets produktion 8 6.96% 

6. 
Det kommer förbättra planering av arbetet då data 
som samlats in från sensorer kan användas för att 
planera nästakommande års produktion. 

22 19.13% 

 Total 115 100% 

Medel :  3.391 Konfidensintervall @ 
95% :   [3.067 - 3.716] 

Standard 
avvikelse :   1.776 Standard fel :  0.166 
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Q25. Hur är din känsla angående ett uppkopplat 
lantbruk? 

 

 
 Svar  Antal Procent 

1. Väldigt dålig 2 4.55% 
2. Dålig 3 6.82% 
3. Neutral 7 15.91% 
4. Bra 22 50.00% 
5. Väldigt bra 10 22.73% 

 Total 44 100% 

Medel :  3.795 Konfidensintervall @ 
95% :   [3.493 - 4.098] 

Standard 
avvikelse :   1.025 Standard fel :  0.154 
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