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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur jordbrukare i Norrbotten upplever mekaniseringen inom 
jordbruket. De övergripande teorierna för uppsatsen behandlar Karl Marx och Robert Blauners 
alienation utifrån olika perspektiv samt Max Webers rationella ”järnbur”. Empirimaterialet 
grundar sig på sammanlagt nio jordbrukare genom tre fokusgrupps intervjuer och två 
semistrukturerade intervjuer. Genom en tematisk analys har följande teman identifierats: 
Arbete, Externa interaktioner, Jordbrukarrollen och Strategier. 

Uppsatsens resultat och analys visar att temat arbete skildrar hur arbetets utförande i förhållande 
till mekaniseringen förändrats. Jordbrukarna menar att positiva faktorer tillkommit som 
flexibilitet, mer frigjord tid, förbättrad arbetsmiljö, mer information och mindre behov till 
anställning. Här möjliggör mekaniseringen att bibehålla ett kreativt arbetsutförande, där 
tekniken kompletterar rollen som jordbrukare.  Resultatet visar även att jordbrukarna upplever 
tekniken som inte realiserande i förhållande till det huvudsakliga syftet för införandet. Här 
nämns anledningar som informationsöverbelastning, teknik som går sönder och en mindre 
närvarande jordbrukskultur. Där konsekvenserna av mekaniseringen som upplevs hindrande 
kan förstås av tekniken ses som att det aktiva subjektet utmanas av något yttre men även inte 
fungerande, där jordbrukaren blir oförmögen att kontrollera den direkta arbetsprocessen och 
därmed upplever meningslöshet som verkar alienerande.  Temat externa interaktioner beskriver 
hur jordbrukarna i största mån ser mekaniseringen som en möjlighet till att öka produktionen i 
förhållande till yttre faktorer. Detta kan förstås utifrån att jordbrukarna upplever att de inte äger 
sitt arbete eller produktion, då för vad de producerar styrs och förvärvas av andra. Jordbrukarna 
upplever en låg grad av självbestämmelse, vilken kan beskrivas som en upplevd maktlöshet då 
detta förhållande ses som opåverkbart. Resultatet visar hur jordbrukarrollen blivit mer 
administrativ och kontrollerade genom mekaniseringen i förhållande till den konventionella 
jordbrusrollen. Här är jordbrukarnas närvaro sekundär där det primära ansvaret förskjuts till 
tekniken eller externa experter. När arbetsuppgifterna blir allt för instrumentella hämmar detta 
jordbrukarens utveckling och kan ses som ett hot mot jordbrukarens yrkesidentitet och verkar 
alienerande. Temat strategier beskriver hur jordbrukarna utvecklar förhållningsätt i det som 
upplevs negativt genom mekaniseringen. Detta för att återta kontrollen av vad som verkar 
alienerande, där den upplevda friheten genom detta bidrar till att utveckla och förändra 
förhållningsättet för att kunna verka långsiktigt inom branschen. Detta innebär att man gör 
arbetsuppgifterna mindre alienerade genom att förändra dem.  
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Abstract 
The aim of this essay is to study how farmers in Norrbotten, Sweden, experience the 
mechanization in agriculture. The overall theories of this essay deals with Karl Marx and Robert 
Blauner’s alienation from diffrent perspectives and Max Weber’s rational ”iron cage”. The 
empirical material is based on a total of nine farmers trough three focus group interviews and 
two semi-structured interviews. Through a thematic analysis, the following themes have been 
identified: Work, External interactions, Agricultural Role and Strategies. 

The results shows that the theme Work depicts how the work performance in relation to the 
mechanization has changed. The farmers experiencing positive effects, such as flexibility, more 
time, improved work environment, more information and less employment needs. This enables 
the farmers to maintain a creative work, where the technology complements the role of farming. 
The results also shows that farmers experience the technology as not realizing in relation to the 
main purpose. The farmers mentions reasons such as information overload, broken technology 
and a less current agricultural culture. Where the consequences of mechanization are perceived 
as obstacles it is seen that the active subject is challenged by something external but also 
something not functioning, where the farmers becomes incapable of controlling the direct work 
process and experiences meaninglessness that is alienating. The results of External interactions 
describes how farmers see the mechanization as an opportunity to increase production in 
relation to external factors. This can be understood from the fact that farmers feel that they 
don’t own their work or production, because for what they produce is managed and acquired 
by others. The farmers experiencing a low degree of self-determination, which can be described 
as an experienced powerlessness, as this relationship is seen as inaccessible. The results shows 
how the Farming role has become more administrative and controlled through the 
mechanization in relation to the conventional farming role. Farmers attendance is secondary 
where primary responsibility is shifted to technology or external experts. When the workload 
becomes too instrumental, this hampers the development of the farmer, and can be seen as a 
threat to the farmer’s professional identity. Strategies describes how farmers develop 
relationships in what is perceived negatively through the mechanization. This in order to regain 
control of what seems alienating, where the perceived freedom through this develops a 
sustaineble worklife. This means making the tasks less alienated by changing them. 
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1. Inledning 

Jordbrukarnas verksamma arbetsliv innefattar mångskiftande aspekter, där arbetets villkor 
präglas till största del av förändringar i samhället. Hur jordbruket struktureras styrs främst av 
den tekniska utvecklingen, ekonomiska samhällsutvecklingen samt den rådande 
jordbrukspolitiken. Världsmarknaden och den lokala marknaden påverkar även hur 
jordbrukaren väljer att utforma sitt jordbruk (Naturskyddsföreningen, 2013). 

Strategier för hur jordbruket ska utformas beskrivs genom regeringens livsmedelsstrategi där 
självförsörjningsgraden kan sammanfattas som alldeles för låg, där jordbrukets produktion av 
livsmedel öka (regeringskansliet, 2017). Jordbruket präglas även av debatter där fokus ligger 
på att anta ekologiska åtgärder, där långsiktiga aspekter eftersträvas för ett hållbart jordbruk. 
Detta involverar bättre förutsättningar för att uppnå miljömål och aspekter som bättre djurhälsa 
(jordbruksverket, 2017) Samtidigt möter den ekologiska odlingen motstånd, där det finns 
meningar om att den ekologiska odlingen bidrar till att minska den totala 
livsmedelproduktionen (ATL, 2017). Jordbrukets övergripande policy kan sammanfattas 
genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP (Common Agricultural Policy) som beskriver 
att jordbruket ska bli effektivare, garantera en rimlig levnadsstandard för lantbrukarna, 
stabilisera marknaden för jordbruksprodukter, se till att befolkningen har tillräckligt med mat 
och till sist beakta konsumenternas behov till jordbruksprodukter till rimliga priser 
(jordbruksverket, 2017). 

Samtidigt genomgår det svenska jordbruket strukturomvandlingar, där antalet jordbrukare 
minskar samtidigt som produktionsvolymen ökar. De större enheterna lyckas därför få ut mer 
från varje brukad hektar och djur (Jordbruksverket, 2017). Vad som möjliggör detta förhållande 
är maskinteknik där antalet arbetstimmar minskar samtidigt som produktionen ökar (Isacson, 
1997). Jordbruksverksamheten inkluderar även hela jordbrukarens livsstil, då det inte enbart 
kan ses som ett arbete. Att vara lantbrukare är en livsstil, ett sätt att leva, där företaget hänger 
ihop med jordbrukarens andra livsaktiviteter. Förändringar i jordbrukets förutsättningar 
påverkar i förlängningen hela livsstilen (Nordström Källström, 2003).  

I Europaparlamentets (2015) förslag till betänkande sammanfattas tekniken inom jordbruket 
som den möjliggörande faktorn för att kunna producera mer men även hållbart. Där tekniken 
mekaniskt, digitalt och genetiskt är det enda verklighetstrogna sättet att möta samhällets 
utmaningar.  Samhällsutmaningarna kan definieras som efterfrågan på hälsosamma och 
näringsrikt livsmedel, där efterfrågan på livsmedel förväntas öka succesivt, upp till 70 procent 
fram till 2050. Produktivitet, konkurrenskraft och miljön är faktorer som också uttrycks beaktas 
genom tekniken. Samtidigt framgår det i Europaparlamentets betänkande (2015) att tekniken 
måste säkerställas vara till godo för jordbrukaren själv för att bibehålla en levande 
jordbrukssektor där tekniken ska anpassas till såväl småbruk till storskaliga jordbruk, samt från 
konventionellt jordbruk till ekologiskt (Europaparlamentet, 2015).  

Genom detta menar jag att det är vidare intressant att undersöka om jordbrukare upplever 
mekaniseringen som en möjliggörande faktor för att möta de formulerade 
samhällsutmaningarna, där mekaniseringen avser att öka produktionen i ett allt mer rationellt 
jordbruk, samtidigt om mekaniseringen bidrar till en rimlig levnadsstandard för jordbrukarna. 
Detta bidrar till intresset att undersöka vad mekaniseringen bidrar till för konsekvenser för 
jordbrukarnas arbete och livsstil. Att anta detta perspektiv är också intressant utifrån att 
forskningsområdet inte är allt för omfattande, speciellt inte ur en svensk kontext.   
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jordbrukare i Norrbotten upplever 
mekaniseringen inom jordbruket. Följande frågeställning kommer därför behandlas: 

- Vilka konsekvenser innebär mekaniseringen för arbetet som jordbrukare? 

1.3 Avgränsningar  

Enbart jordbrukare i Norrbotten har varit aktuella för studien, detta i hänsyn till att jordbrukarna 
förhåller sig till samma typ av förutsättningar där klimat, reglage, marknad och konkurrens kan 
beaktas utifrån samma villkor. Detta har kommit att representera tre kommuner inom 
Norrbottens län, detta som en orsak av det snöbollsurval som föreligger uppsatsen. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med bakgrundsinformation gällande det ämnesområde som uppsatsen 
behandlar. Detta följs av syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Därefter behandlas 
fördjupad bakgrund, följt av ett teoriavsnitt som inledningsvis beskriver en litteraturöversikt 
som avser att beskriva tidigare forskning som utförts inom ämnesområdet mellan åren 2003-
2015. Teoriavsnittet avslutas med det teoretiska ramverk som föreligger uppsatsen, där Karl 
Marx alienationsteori med ingående begrepp behandlas, Robert Blauners alienation och frihet 
samt Max Webers rationella ”järnbur.” Följt av detta kommer ett metodavsnitt som har i avsikt 
att beskriva de metodval som behandlas i uppsatsen, där en kvalitativ ansats, urval, intervjuer, 
fokusgrupps intervjuer, etiska principer och metodproblem presenteras. Efter detta följer ett 
resultatavsnitt där det empiriska materialet presenteras. Följt av detta kommer ett analysavsnitt 
där det empiriska materialet analyseras utifrån det teoretiska ramverk som föreligger uppsatsen. 
Detta följt av ett diskussionsavsnitt där uppsatsens slutsatser presenteras och diskuteras.  
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2. Fördjupad bakgrund 
I detta avsnitt behandlas en fördjupad bakgrund inom det valda ämnesområdet.  

2.1 Jordbrukets sysselsättning och struktur i Sverige 
Jordbruket, som tillhör råvarusektorn, har under lång tid präglas av en omstrukturering som 
karaktäriseras av allt större företag med allt färre anställda. Arbetet innebär att utvinna 
naturresurser med allt mer storskalig teknik och metoder, vilket medför stora investeringar för 
jordbrukarna (Fagerfjäll, 2009). Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket kan 
konstateras minska i antal år efter år. I jordbruksverkets (2016) senaste undersökning var antalet 
sysselsatta inom jordbruket 171 400 stycken, detta för att jämföra med år 2010 då antalet 
sysselsatta var cirka 178 900 stycken (Jordbruksverket, 2014).  

Trots att antalet jordbrukare kan konstateras minska, har produktionen inte minskat för vad 
jordbrukarna producerar. De större enheterna lyckas därför få ut mer från varje brukad hektar 
och djur. Detta kan exemplifieras genom att en genomsnittlig mjölkko ger 8 700 liter mjölk per 
år, där siffran 1970 var nere i mer än hälften, 4 000 liter mjölk per ko. Idag erhåller ett svenskt 
lantbruk ungefär 40 hektar, vilket också kan jämföras med nära det dubbla för 40 år sedan. 
(Jordbruksverket, 2017). 

2.2 Jordbruket i Norrbotten 
Lägst sysselsättning inom jordbruket uppmäts i Norrbottens län med 3 200 sysselsatta 
(Jordbruksverket, 2016). De sysselsatta jordbrukarna i Norrbotten motsvarar 1 300 
jordbruksföretag där sysselsättningen av jordbruken präglas av småföretag (Länsstyrelsen, u.å). 
Detta motsvarar ungefär två procent av landets företag (Jordbruksverket, 2015). I Norrbottens 
län återfinns strukturen för övriga jordbruk i Sverige, där antalet jordbrukare minskar samtidigt 
som företagen och produktionsvolymerna blir större. Lantbruket är en viktig näring för 
Norrbottens landsbygd där mjölk- och köttproduktionen är en ekonomisk styrka. Norrbottens 
län är cirka 30 procent självförsörjande vad gäller nötkött och helt självförsörjande gällande 
konsumtionsmjölk. Norrbotten innehar även betydande livsmedelsproduktion gällande odling 
och vidare förädling av potatis och grönsaker (Länsstyrelsen, u.å).  
 
I Norrbotten finns för närvarande (2018) cirka 135 mjölkgårdar. Antalet har under lång tid 
halverats för varje tioårsperiod. En genomsnittlig besättning består av cirka 45 kor, men det 
återfinns gårdar som har upp till 300 kor (Länsstyrelsen, u.å). Norrbotten har en lägre besättning 
av antalet kor per gård jämfört med övriga Sverige, där den genomsnittliga besättningsstorleken 
är 77 kor (Jordbruksverket, 2015). Mjölkinvägningen visar dock på nedåtgående trender där 
invägningen 2006 uppmättes till 63 475 ton, siffran 2016 uppmättes till 45 232 ton 
(Lantbrukarnas Riksförbund, 2017).  Den största delen av Norrbottens nötköttsproduktion 
baseras på arten mjölkras. Antalet fårföretag har minskat något under senare år men trots detta 
har besättningsstorleken i antalet djur ökat. Antalet svinföretag har reducerats kraftigt genom 
åren. I mitten på nittiotalet återfanns närmare hundra svinföretag i Norrbotten, där det idag 
enbart återfinns åtta företag (Länsstyrelsen, u.å.). 

2.3 Jordbrukets mekanisering 
Under 1800-talet förändrades Sverige från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, där 
utvecklingen skedde i ett hastigt tempo efter år 1850. Denna mekanisering har även gjort sig 
gällande under hela 1900-talet (Schön, 2008). Fagerfjäll (2009) menar att under den första 
industrialiseringsfasen flyttade den största delen av arbetskraften som fanns på landsbygden till 
de nya industrisamhällena. Detta innebar att jordbruket fortsatte att producera, men tvingades 
till att använda mer rationella metoder (Fagerfjäll, 2009). Från 1870-1920-talet förändrades inte 
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arbetskraftens sammansättning nämnvärt inom det svenska jordbruket. Samtidigt präglades 
denna tidperiod av snabb mekanisering där gamla maskiner och redskap förbättrades och nya 
introducerades. Den nya tekniken kom att i många fall underlätta arbetsuppgifterna. Eftersom 
produktionen steg genom konstgödsel, täckdikning och större sammanhållna fält skedde ingen 
dramatisk minskning av antalet sysselsatta inom jordbruket, trots mekaniseringens starka 
krafter (Schön, 2008). 
 
Mellan 1945 till 1970 tappade jordbruket drygt 60 procent av arbetskraften, där småbruken i 
skogs- och landsbygderna, särskild i Norrland lades ned. En strategi för att överleva den 
förlorade arbetskraften resulterade i att gårdar slogs samman till större kraftfulla enheter. 
Jordbruket kom att elektrifieras och mekaniseras. Mjölkmaskinerna ersatte handmjölkeskorna 
och traktorerna hästarna. Alla arbetsmoment präglades av en snabb teknisk utveckling. Men det 
skulle ta sin tid innan samtliga jordbruk följde denna tekniska utveckling, detta som en orsak 
av de ekonomiska resurser som krävdes för de nya tekniska investeringarna. Andra jordbrukare 
gjorde ett medvetet val att avstå till mekaniseringen, där de använde gamla metoder så länge 
jordbrukarna orkade själva. Omkring 1950 hade det svenska jordbruket övergått helt från 
muskelkraft till maskinkraft (Schön, 2008). Vad som påverkat att implementera ny teknik som 
traktorn och mjölkmaskinen som var praktiskt tillgängliga 1912, var en viss tvekan av 
jordbrukarna vilket resulterade i att spridningen minskade. En orsak till detta kan vara en 
kontraproduktiv aspekt, mekaniseringen gav inte stor effekt på de mindre jordbruken och 
ansågs även vara dyra (Moberg, 1989). 1951 fanns det 69 000 traktorer i Sverige, vilket innebär 
att cirka 18 procent av lantbruken hade en. 1966 hade motsvarande siffra stigit till cirka 81 
procent (Rinman, 2008). Antalet arbetstimmar i det svenska jordbruket halverades från 1945 
till början av 1990-talet, trots detta så ökade produktionen. Förklaringen till detta är en 
kombination av ny maskinteknik, större rationellare brukningsenheter, förbättrad husdjursavel, 
stallhållning, växtförädling och kemikalier och en allmänt mer kunnig jordbrukskår (Isacson, 
1997). Andra nödvändiga argument att mekanisera jordbruket har handlat om 
livsmedelskonsumenternas målmedvetna anspråk på rationellt jordbruk och låga matpriser 
(Moberg, 1989). 

2.4 Krav på ny teknik 
I miljöbalkens allmänna hänsynsregler (SFS, 1998:808) i kapitel 2 § 3 ska de som bedriver 
verksamhet utföra skyddsåtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
inte medför skada för människors hälsa eller miljö där bästa möjliga teknik eftersträvas 
(Miljöbalken, SFS 1998:808, kap 2 § 3). Jordbruksverket (2017) beskriver att vad som anses 
som bästa möjliga teknik inom jordbrukssektorn är vad som anses som skäligt inom branschen. 
Detta ställer krav på de yrkesverksamma inom branschen genom att när nya investeringar ska 
genomföras inom verksamheten ansvarar den yrkesverksamma själv att aktivt följa 
utvecklingen gällande ny teknik, arbetssätt och metoder. Om Tillsynsmyndigheten besöker en 
verksamhet från jordbrukssektorn ska den ansvariga för verksamheten dels kunna redogöra hur 
och på vilket sätt denne tagit del av information gällande ny teknik samt kunna redogöra sina 
planer för vidareutveckling av den egna verksamheten (jordbruksverket, 2017). 

2.5 Politik och marknad 
Salomonsson (1999) menar att Svenska myndigheter haft en betydande roll för de reglage som 
kommit att påverka jordbrukarnas villkor. Vilket inneburit att många jordbrukare har ifrågasatt 
jordbrukspolitiken under åren, där argumentationen handlat om avsaknaden av långsiktiga 
förhållningsätt för ett rationellt jordbruk. En betydande åtgärd var den ekonomiska 
avregleringen av jordbruket som påfördes strax före EU-anslutningen. Meningen var att anpassa 
det svenska jordbruket till EU-ländernas tullfria handel med livsmedel genom att avskaffa det 
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gränsskydd som tidigare gynnat den inhemska produktionen. Detta medföra svårigheter för de 
svenska jordbrukarna att konkurrera på lika villkor och Sverige avreglerade fortare än andra 
länder (Salomonsson, 1999).  

Världsmarknadspriserna på mjölkprodukter har under 2015 haft de lägsta nivåerna sedan 2009. 
Detta kan härledas till en obalans på den globala mejerimarknaden som även påverkar svenska 
mjölkföretag. För svenska mjölkföretag fördjupas krisen som ett resultat av svenska särregler 
orsakar högre produktionskostnader. Exempelvis innebär strängare lagar och regelverk kring 
djurskydd högre kostnader för arbetet men även krav på utbyggnationer. Detta resulterar i att 
mjölken är hållbart producerad, genom de friska korna, den goda foderstyrningen men där alla 
mjölkföretag inte har en hållbar ekonomisk situation (Jordbruksverket, 2015). 

Regeringen har slagit fast att jordbruket och fisket i Sverige ska vara både ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart (Jordbruksverket, 2017). Nordstöm Källström (2003) menar att 
beakta social hållbarhet inom jordbruket är en viktig utgångspunkt för ett hållbart jordbruk. 
Social hållbarhet ska inte ses som något instrumentellt, som medel eller mål för att uppnå 
ekonomiska eller ekologiska system. Sociala förutsättningar för hållbar utveckling av 
jordbruket skulle kunna vara goda arbetsförhållanden, socialt umgänge, tillfredställelse över 
arbetsuppgifter, diskutera sitt arbete och dela ansvar med någon annan, tillförlit för framtiden, 
erkännande från samhället och närstående. Vad som kan bidra till detta kan innebära en 
frikoppling från bundenhet, otrygghet och stress. En av dem viktigaste aspekterna Nordström 
Källström (2003) lyfter fram för ett hållbart jordbruk är erkännande. Grunden för existensen, 
där många lantbrukare saknar erkännande som individ, samhällsmedborgare och yrkesutövare 
(Nordström Källström, 2003). 

2.6 Ekonomi 
I Jordbruksverkets rapport (2015) presenteras aspekter gällande de svenska jordbrukarnas 
skuldsättning, som ökat hastigt under den senaste 10-års perioden. Detta beror på flertal 
faktorer. Främst genom stigande markpriser, där kapitalbehovet ökar när gårdar byter ägare. De 
låga räntorna möjliggör även att kapitalkrävande investeringar blir möjliga, exempelvis 
mjölkrobotar, genom lån. Den strukturomvandling som det svenska jordbruket genomgår är en 
annan viktig anledning till att skuldsättningen hos jordbrukarna ökar, gårdar som växer behöver 
kapital för att köpa mark, bygga ladugårdar och köpa maskiner. Det är tydligt att Sveriges 
jordbrukare, i jämförelse med övriga EU, har en hög skuldsättning (jordbruksverket, 2015). 
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3. Teori 
Inledningsvis kommer detta avsnitt behandla en litteraturöversikt som avser att beskriva 
tidigare forskning som gjorts inom fältet mellan åren 2003-2015, där följande rubriker kommer 
att behandlas: Jordbrukares anledningar till att mekanisera, Upplevda möjligheter med att 
mekanisera och Upplevda hinder med mekaniseringen. 

3.1 Litteraturöversikt 
Sassenrath et al. (2008) menar att under 2000-talet har jordbruket revolutionerats genom 
avancemang i biologisk forskning och utveckling av ny teknik. Jordbrukets teknologi 
inkluderar både tekniska och biologiska innovationer som modifikationer i maskiner, den 
fysiska miljön eller biologiska komponenter till ett system. Kunskapssystem, som 
beslutsstödsverktyg och förvaltningssystem är exempel på tekniska innovationer som återfinns 
inom jordbruket. Det vanligaste informationssystemet som återfinns hos jordbrukare är datorer 
som hanterar journalföring gällande finanser, produktion och övrig information som samlas in 
genom internet (Sassenrath et al., 2008).   

Ett exempel på ett förvaltningssystem är Automatic Milking System (AMS) vilket är en robot 
som innebär att mjölkning av korna kan ske när som helst, utan mänsklig närvaro. AMS är inte 
bara ett nytt mjölkningssystem, utan ett helt nytt förvaltningssystem. Tillverkarna av AMS 
hävdar att användningen av roboten bidrar till en högre avkastning på mjölk, fördelar som 
gynnar djurhälsan och förbättrade arbetsförhållanden för jordbrukaren. År 2008 använde 5500 
mjölkbönder AMS världen över.  Mer än 90 procent av alla mejerigårdar som använder AMS 
befinner sig i nordvästra Europa där investeringar drivs av höga arbetskraftskostnader (Hansen, 
2015).  

3.1.1 Anledningar till att mekanisera 
Enligt Sassenrath et al. (2008) sker införandet av ny teknik till det amerikanska jordbruket 
genom processer av både interna och externa interaktioner där många faktorer påverkar 
införandet. Detta kan bero på politik, social press och monetära begränsningar. Jordbrukarna 
har en önskan om ökad lönsamhet och större säkerhet till att bevara sin livsstil. Andra 
påverkbara faktorer för införandet av ny teknik beror på konkurrens från den globala marknaden 
där man genom införandet av ny teknik fortfarande anses konkurrenskraftig. Innovationer som 
reducerar produktionsrisker och är relativt enkla att använda är de två faktorer som bidrar mest 
till införandet av ny teknik hos de amerikanska jordbrukarna (Sassenrath et al., 2008). Flett et 
al. (2003) menar att jordbrukare i Nya Zealand införde ny teknik till deras 
jordbruksverksamheter främst genom tre ekonomiska faktorer: Maximerad vinst och 
produktion, samt att reducera finansiella risker (Flett et al., 2003). 

Battes (2004) studie av undersökta jordbrukare i Ohio, USA, påvisade att datoranvändandet i 
första hand användes för ekonomisk redovisning, kommunikation, transaktionsöverföringar 
och för att söka information. På detta sätt har även internet blivit ett verktyg för att förvalta sitt 
jordbruk (Batte, 2004). 

Hansen (2015) har undersökt ett antal norska mjölkbönder i ett geografiskt avgränsat område, 
där ur ett ekonomiskt perspektiv avser teknik som AMS att bidra till att spara in på arbetskraft 
samtidigt uppnå ökad produktion per ko enligt jordbrukarna. Där detta bidrar till att tekniken är 
lösningen för ett hållbart ekonomiskt jordbruk enligt jordbrukarna (Hansen, 2015). Schewe och 
Stuart (2014) menar också att införandet av AMS kräver omstrukturering gällande mänsklig 
arbetskraft på gårdarna. Detta genom att mindre arbetskraft krävs som ett resultat av att roboten 
nu utför mjölkningen. Istället för att två till tre personer mjölkar kor två till tre gånger varje dag, 
är det möjligt för en person att hantera en dator med nödvändig information. Genom att införa 
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AMS, blir datorer en central del av mejeriproduktionen och arbetarna måste lära sig hantera 
dessa datorer, vilket kan ses som arbetssysslor som rör sig bort från det konventionella 
jordbrukets arbetsuppgifter (Schewe och Stuart, 2014). Sassenrath et al. (2008) menar också att 
jordbrukare som har tillgång till en ”expert” inom det tekniska fältet är de som mest troligt 
implementerar ny teknik, genom att jordbrukaren upplever detta som en trygghet (Sassenrath 
et al., 2008). 

Enligt Hansen (2015) finns det tre olika anledningar till varför de norska jordbrukarna valt att 
investera i ny teknik som AMS, där den främsta anledningen var ökad flexibilitet inom 
verksamheten. Jordbrukarna förklarade flexibiliteten som ” jag ville ha ett mer familjevänligt 
jobb” och ”jag ville ha en bra arbetsdag”. En annan anledning av införandet innebar önskan om 
att minska arbetsbelastningen. Merparten av de undersökta norska jordbrukarna hade annan 
produktion utöver mjölkkorna, som grisar, får och potatis, där AMS bidrar till minskat antal 
arbetstimmar spenderat på gården trots fler djur och sysslor. För det tredje införde man roboten 
för att upprätthålla jordbruksandan, där man utvecklar gården och investerar i framtiden 
(Hansen, 2015). Detta i likhet med Schewe och Stuart (2014) där de amerikanska och 
europeiska bönderna menade att det huvudsakliga införande av AMS grundande sig på tanken 
om ökad livskvalitet, där flexibiliteten möjliggör att påverka arbetsschemat och spendera 
mindre tid på att mjölka (Schewe och Stuart, 2014). 

Avslutningsvis menar Sassenrath et al. (2008) att mer avancerade tekniker som 
beslutsstödsverktyg kräver längre tid för att accepteras och implementeras av jordbrukarna 
själva. Vad som talar för ett ökat införande är att informationsteknologi börjar bli mer 
användarvänlig, där de avsedda användarna börjar bli mer mottagliga då deras kunskap breddas 
(Sassenrath et al., 2008). Hansen (2015) påpekar också att implementeringen av ny teknik är en 
process som påverkar hur jordbrukarna ser på sina kor, sitt jordbruk men även hur de identifierar 
sig själva som jordbrukare (Hansen, 2015). 

3.1.2 Upplevda möjligheter av mekaniseringen 
Hansen (2015) menar att de norska jordbrukarna upplever att deras jordbruk blivit mer 
intressant genom den mängd data som blir tillgänglig genom AMS. Flexibilitet för jordbrukarna 
innebär mer sömn, vara en mer närvarande förälder, men även en upplevd frihet genom 
möjligheten att fysiskt frigöra sig från gården där man exempelvis kan besöka vänner (Hansen, 
2015). Schewe och Stuart (2014) menade även att flexibiliteten medförde möjligheten att 
förflytta arbetsuppgifter runt familjemedlemmar, där man även fick möjlighet att inkludera den 
yngre generationen i familjen. Andra positiva effekter för gården handlade om en ökad kontroll 
över deras egen arbetskraft, vilket är en kontrast till tidigare konventionellt arbetssystem, som 
ansågs vara högst schemalagd och krävde flera timmar fysiskt arbete.  Schewe och Stuart (2014) 
menar att införandet av teknik som AMS innebär, enligt jordbrukarna, förhindrandet av att 
anställa arbetskraft utanför familjen. Där jordbrukarna menar att roboten är det bästa 
alternativet i förhållande till att anställa extern arbetskraft. Eftersom arbetsuppgifterna på 
gården innebär ”smutsgöra” samtidigt som arbetet anses fysiskt krävande, beskrev jordbrukarna 
problem med att anställa till en rimlig lön. Genom att investera i AMS undviker man dessa 
formulerade problem som hantering av personal, anställning samt att betala ut lön (Schewe & 
Stuart, 2014). 

3.1.3 Upplevda hinder med mekaniseringen 
Enligt Hansen (2015) kan den stora mängden data som utvinns ur AMS bidra till informations 
överbelastning, detta kombinerat med att informationen kan vara svårtolkad. Jordbrukarna 
utvecklade kunskap gällande fåtal rapporter som AMS producerar, vilket bidrog till att man inte 
tog del av ”all” kunskap AMS kan delge. Genom detta bidrar AMS inte till ett vidare 
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förvaltningsverktyg för jordbrukarna (Hansen, 2015). Detta var något som de undersökta 
jordbrukarna i Europa och Amerika också menade enligt Schewe och Stuart (2014), där man 
använder endast en liten mängd data av vad AMS producerar. Detta grundat på att 
informationen utnyttjades i den utsträckning som relaterade till existerande datorkunskap och 
förmågan att anpassa sig till den nya datorn (Schewe & Stuart, 2014). Sassenrath et al. (2008) 
menar att jordbrukarnas upplevelse av de komplexa systemen, begränsad förståelse och negativ 
avkastning har hämmat införandet av ny teknik (Sassenrath et al., 2008).  

Hansen (2015) menar att det nya arbetssättet AMS bidrar till är en process som kräver tid, där 
jordbrukare menar att det kan ta upp till ett år innan roboten, korna och jordbrukaren fungerar 
ihop. Denna anpassning innebär att jordbrukarna inte arbetar mindre trots införandet av AMS, 
där detta sker som en orsak av att jordbrukaren upplever att man inte kan lämna teknologin och 
korna för sig själva. Detta har även resulterat i att jordbrukarnas roll präglas av att övervaka 
verksamheten i större utsträckning, där tiden man sparar in på mjölkning spenderas för att 
övervaka maskin och kor (Hansen, 2015). Detta i likhet med Schewe och Stuart (2014) där 
förhoppningen om upplevd flexibilitet istället upplevdes kontraproduktiv, där dessa jordbrukare 
kämpade med att ”bara låta roboten göra det” (Schewe och Stuart, 2014). Hansen (2015) menar 
som konsekvens av att vara en AMS jordbrukare, måste man vara mer proaktiv i jämförelse 
med konventionell mjölkning. Detta då jordbrukaren måste fungera mer strukturerat, där 
uppföljningen av avvikelser är det primära. Jordbrukarna menar genom detta att AMS aldrig 
kan ta över jobbet för en duktig jordbrukare. En annan intressant aspekt i förhållande till den 
mer proaktiva jordbrukaren är deras upplevelse av att man figurerar mer passivt i förhållande 
till roboten. Man väntar till att se vad som händer här näst istället för att handla direkt när 
problem uppstår. Att handla direkt anses tillhöra det konventionella sättet att sköta ett jordbruk 
(Hansen, 2015). 

Flett et al. (2004) undersökte förhållandet mellan teknik och upplevd stress av 
mejerijordbrukare i Nya Zeeland. Den upplevda stressen berodde främst på tidspress, maskiner 
som går sönder, väder, balans mellan arbetsliv och familjeliv samt politik. Jordbrukarnas 
upplevda stress länkad till politik beror på associationen som krav på upptagandet av ny teknik 
(Flett et al., 2004). Schewe och Stuart (2014) menar att jordbrukarna upplevde oro genom att 
de när som helst kunde bli uppkopplade till sina mobiltelefoner genom AMS, med larm som 
innehöll information gällande produktionen. Jordbrukarna upplevde även press att öka 
produktionen för att kompensera för de höga kostnaderna som den nya tekniken bidragit till. 
Detta innebar stress och press genom den ekonomiska skuld man erhållit för att införa AMS, 
samt de underhållskostnader som tillkommit. Jordbrukarna menar att kostnaderna för lån och 
underhåll kombinerat med att mjölkpriset skulle sjunka hades resulterat i ett ohållbart jordbruk 
(Schewe och Stuart, 2014).  

Litteraturöversikten påvisar att mekaniseringens införande till jordbruksverksamheterna sker 
som en orsak av externa faktorer som politik, verka konkurrenskraftig, ökad lönsamhet som i 
förlängningen innebär en förhoppning om att bevara sin livsstil. De interna faktorerna till 
mekaniseringens införande berör förhoppningar om förbättrade arbetsförhållanden som ökad 
flexibilitet, kontroll och tidsbesparingar. Negativa upplevelser jordbrukarna upplevde med 
införandet av tekniken var upplevelserna av komplexa och svårbegripliga system, stress och 
oro samt som en orsak av ett mer gränslöst arbete och höga kostnader för lån och underhåll.  

3.2 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt behandlar Karl Marx teori om människans artväsen och alienation, Robert 
Blauners alienation och frihet samt Max Webers rationella järnbur, där begrepp som 
värderationellt och målrationellt handlande presenteras. Marx teori avser att beskriva hur 
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jordbrukarnas artväsen ses förenlig med den livsaktivitet de tillägnar. Där Marx och Blauners 
utgångspunkter av begreppet alienation avser att beskriva vilka faktorer som verkar alienerande 
i förhållandet till livsaktiviteten jordbrukarna tillägnar. Webers rationella järnbur avser att 
beskriva hur jordbrukarnas värderationella handlande utmanas av det målrationella. Där det 
målrationella handlandet innefattar mekanisering som ett medel för att uppnå ett mer rationellt 
jordbruk.  

3.2.1 Arbetet och artväsen 
För att förstå begreppet alienation är det nödvändigt att beskriva det förhållande som Marx 
tillägnar arbetet och den mänskliga naturen. Arbete, enligt Marx, är människans viktigaste 
aktivitet. Det som är speciellt med människan, till skillnad från djuren, är lönearbetet. Genom 
arbetet skapar människan sin värld och därefter även sig själv och kan förstås som en 
självskapade process, eller praxis som Marx kallar den. Teorin om människans självskapade är 
en central del i Marx tänkande. En grundläggande tanke för hur Marx uppfattar arbetet är att 
människan objektiverar sig själv, vilket innebär att genom kreativt arbete förvandlas människan 
tankar och egenskaper till objekt (Israel, 1971). 
 
Genom arbetet upplever även människan sig själv som ett aktivt subjekt. Genom arbetet uppstår 
även objekt, vilket återspeglar människans natur och där man kan värdera sig själv genom 
aktiviteten. Människan bearbetar och omvandlar naturen och producerar för sin egen 
behovstillfredsställelse. Det handlande subjektet och självvärderade objektet återfinns 
ömsesidig interaktion. Detta sker emellertid enbart om människans arbete är fritt och inte 
påtvingat. Genom arbetet möjliggörs människan att förverkliga sin natur, sitt väsen (Israel, 
1971).  

3.2.2 Det alienerade arbetet 
Marx menar att det kapitalistiska samhället bidragit till att människors artväsen och arbetet 
förvrängts. Detta är vad som bidrar till alienation, förfrämligande, där vad människan skapar i 
det kreativa arbetet försvinner under kapitalisterna, där objektivering, alltså 
självförverkligandet för omskapandet av den egna naturen går förlorad. Arbetaren blir avlönad 
genom kapitalisterna där arbetaren blir allt fattigare och blir en billigare vara själv, där 
kapitalisterna tar ut profit på arbetstagarnas bekostad. Arbetet kan ses som ett tvång, där 
arbetarna exploateras under kapitalisterna. Alienation kan förklaras genom dessa fyra delar: 1) 
människans alienation från produkten, 2) människans alienation från den produktiva 
verksamheten, 3) människans alienation från hennes artväsen 4) människans alienation från 
människan (Marx, 1995). 
 

1. Människans alienation från produkten innebär att lönearbetaren inte längre äger sitt 
arbete utan där man skapar en produkt för någon annan, alltså kapitalisterna. Arbetaren 
blir därav mindre värd i förhållande till produktionen genom att när produkten tilltar allt 
högre värde står detta i direkt proportion till arbetarens avtagande värde. Arbetaren 
producerar inte enbart varor, utan även sig själv. Genom detta blir föremålet arbetaren 
producerar främmande. När detta sker existerar inte objektivering, där det fria arbetet är 
förslavat och lönearbetaren arbetar under tvång. Marx menar att höjden av slaveriet är 
att han är en lönearbetare i första hand, och ett fysiskt subjekt i andra hand. 
Lönearbetaren producerar inte längre varor för sig själv, där man inte heller skapar sig 
själv: produkten existerar utanför arbetaren och blir inte skäl för att tillfredsställa sig 
själv (Marx, 1995). 
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2. Människans alienation från den produktiva verksamheten innebär enligt Marx att om 
produkten är alienerad måste även själva produktionen vara den verksamma 
alienationen. Marx menar genom detta att arbetet enbart är något yttre för arbetaren, det 
tillhör inte hans väsen. Arbetaren bekräftar inte sig själv i arbetet vilket innebär att denne 
känner sig olycklig i sitt arbete, där kroppen enbart ses som ett verktyg vilket gör 
arbetaren upplever sig som främmande i sitt arbete. Lönearbetaren känner sig endast fri 
utanför arbetet och arbetet kan ses som tvång. Detta får som följd att människan enbart 
känner sig fri genom beteenden likt djuren, exempelvis genom att äta, dricka och bo 
(Marx, 1995). 

3. Människans alienation från hennes artväsen innebär en kombination av de två tidigare 
nämnda begreppen, i avsikt om att beskriva vad dessa betyder för människans artväsen. 
Detta begrepp är dock inte lika konkret som de andra. Genom att människan är en 
reflekterande varelse, tillåts man att reflektera kring sina egna förhållningsätt. 
Människan ser sig själv som ett fritt väsen som är en del av och lever av naturen. 
Samtidigt har människan utvecklat något utöver naturen och till skillnad från djuren, 
nämligen att anta ett arbete och producera, samtidigt reflektera över detta. Människan 
tillåts producera genom kapitalisterna oavsett fysiskt behov, tillskillnad från djuren som 
producerar i direkta behov, exempelvis genom att bygga bon. Människan blir alienerad 
från vårt sanna väsen när vi inte längre äger produkten eller den produktiva 
verksamheten, samtidigt som vi kan konstatera detta genom vår reflektion (Marx, 1995). 

4. Människans alienation från människan innebär enligt Marx att när människan står 
främmande för sig själv, så står även den andra människan också som främmande för 
denne. Detta innebär att lönearbetet skiljer människors samarbete åt, genom att den 
mänskliga naturen människorna emellan förvrids, där människor ser varandra som et 
hot. Marx beskriver även att det är människan själv som skapat makten, detta 
främmande väsende, som hindrar han från ett kreativt arbete. Människornas makt 
innebär lidande för någon och njutning och glädje för någon annan (Marx, 1995). 

3.2.3 Alienation och frihet 
Blauner (1964) studerade arbetare och den sociotekniska miljön för arbetet utifrån perspektivet 
alienation. Marx teori om alienation förhåller sig som en orsak av kapitalistisk produktion, men 
där Blauner vidareutvecklar Marx teori om alienation i avsikt att bredda begreppet, där 
utgångspunkten beaktar förhållandet om industrins mekanisering och människors upplevelse 
av denna. 

Alienation uppstår när arbetare är oförmögna att kontrollera den direkta arbetsprocessen, vilket 
Blauner kallar för Maktlöshet. Arbetaren upplever maktlöshet när man kontrolleras och 
manipuleras av andra personer eller tekniska system där man upplever sig som ett objekt i 
förhållande till detta. Förhållandet ses även som oföränderligt där man upplever avsaknad av 
självbestämmelse vilket skulle innebära att övergå till ett subjekt där möjligheterna till att 
påverka eller ändra förhållandet som upplevs dominerande. Den icke-alienerade tillståndet till 
maktlöshet är frihet och kontroll. Frihet karaktäriseras av ett tillstånd där arbetaren tillåts röra 
sig bort från dominerade situationer som enbart gör arbetaren till ett reagerande objekt, och 
därmed tillåts bli ett handlande subjekt. Frihet kan därför involvera möjligheter till rörelsefrihet 
i ett fysiskt men även psykiskt sätt. Kontroll karaktäriseras genom subjektet som ett själv-
direktiv som tar över kontrollen och därigenom dominerar krafter som arbetare och 
maskinsystem (Blauner, 1964). 

Meningslöshet för arbetaren omfattar upplevelsen av att inte se funktionen, syftet och meningen 
av arbetsprocessen. Byråkratiska system kan bidra till upplevelsen av känslor som är 
meningslösa. Även arbetsfördelning bidrar inom storskaliga organisationer till att den 
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individuella rollen verkar sakna innehåll och koppling till den totala uppsättningen av roller 
som återfinns inom organisationen. Detta resulterar till en avsaknad förståelse för samordnad 
aktivitet och syftet inom arbetarens jobb. Meningsfullt arbetet beror främst på tre aspekter för 
arbetarens förhållande till produkten, processen och organisationen. Att arbeta mot en produkt 
som anses unik och individuell anses meningsfullt, jämfört med att utveckla produkter som är 
mer standardiserade, detta då det är svårt att bibehålla någon typ av syfte. Processen är mer 
meningsfull att arbeta genom hela kedjan istället för en liten del av den. Syfte och funktion ökar 
när arbetarens jobb antar ansvar för ett helt spann av produktionsprocessen. Dessa alienations 
tendenser minskar när jobbet eller tekniken utvecklar resultat som antar ett bredare spektrum 
(Blauner, 1964).  

Isolation innebär att arbetaren inte upplever sig själv som en del av en social grupp eller 
gemenskap inom arbetsplatsen. Detta som en förekomst då medlemskapet i en gemenskap 
kräver engagemang till arbetsrollen, men där upplevelsen av isolation innebär att man känner 
ingen typ av gemenskap i arbetssituationen där detta leder till att man inte kan identifiera sig 
med organisationen och deras mål (Blauner, 1964). 

Förfrämligande innebär att arbetet inte är ett uttryck för arbetaren själv. Detta genom att 
arbetaren blir alienerad från sitt inre själv inom arbetet. Framförallt sker detta då individen 
saknar kontroll över arbetsprocessen och upplever en avsaknad av meningsfull kontakt till 
företaget. Detta kan innebära upplevelsen av opersonlig och avskild koppling till arbetet, 
snarare än en involvering i arbetsuppgiften.  Arbetet blir till största del instrumentellt där 
arbetaren inte får uttrycka sina unika förmågor och potentialer. Andra konsekvenser kan vara 
upplevelsen av att känna sig uttråkad, genom exempelvis monotona arbetsuppgifter. Detta 
resulterar i att arbetaren upplever att man inte utvecklas, vilket kan anses som ett hot mot 
yrkesidentiteten. Förfrämligande är frånvarande i två situationer, när arbetssituationen 
tillfredsställer behoven som verkar alienerande. Eller när arbetet integrerar en individs sociala 
åtaganden. Detta innebär att individen får vara kreativ i sitt arbete, där arbete och individens 
tillfredställelse kombineras (Blauner, 1964). 

Blauner menar alltså att man kan göra arbetsuppgifterna mindre alienerade genom att förändra 
dem. Detta genom att exempelvis införa arbetsrotation, där man integrerade arbetsstyrkan i 
olika avseende men även genom att öka arbetarnas ansvar inom arbetet, där arbetarna upplevde 
mer kontroll. Genom detta menar Blauner att alienation inte per automatik ska ses som orsak 
av att arbeta inom industri, där alienation går att påverka (Blauner, 1964). 

3.2.4 Rationalitetens järnbur 
Rationaliteten enligt Weber karaktäriseras av vilka medel som effektivast leder till uppsatta 
mål. Här skiljer Weber på målrationalitet och värderationalitet. Genom målrationalitet väljs 
målen fritt, men den sociala handlingen karaktäriseras av bestämda förväntningar beträffande 
beteende och föremål i omgivningen. Medan i värderationaliteten är uppfyllandet av värdet 
själva målet med handlingen. Värderationonalitet innebär ett socialt handlande som bestäms av 
en medveten tro på det etiska, religiösa eller liknande värde hos ett beteende som inte styrs av 
vilka resultat detta innebär. Detta är vad Weber menar sker under historiens rationalisering, där 
det målrationella undantränger det värderationella, och världen genom denna rationalisering 
blir avmystifierad. Detta innebär att verkligheten blir mer förklarbar och därigenom förståbar, 
alltså kalkylerbar för det målrationella handlandet. Man eliminerar genom detta osäkerheter 
genom att kontrollera förutsägbarhet, främst genom teknologi.  Detta innebär att 
värderationaliteten försvagas och bidrar till en brist på mening, avhumanisering, där världen 
blir mindre betydelsefull för människan. Weber menar att denna grundläggande meningsfullhet 
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är ett stort problem i det moderna samhället, där den fria människan inte längre är fri utan fast 
i den rationella ”järnburen” (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014). 

Målrationaliteten blir som mest framträdande genom industrins frammarsch där utvecklingen 
bidragit till att människan lärt sig att behärska naturen och utveckla teknik för att metodiskt 
producera medel för överlevnad, där den existentiella grunden för livet blir sekundärt i 
förhållande till kalkylerandet av effektiva medel för att uppnå mål (Boglind, Eliaeson & 
Månson, 2014). 

Webers rationella ”järnbur” avser att beskriva hur det målrationella handlandet karaktäriseras 
av effektiviserings principer, vilket i denna kontext betyder att jordbrukaren mekaniserar där 
målet är ökad produktion. Jordbrukarnas orationella metoder byts ut, där teknik genom 
mekaniseringen bidrar till ett mer rationellt jordbruk med mer kalkylerande principer. Detta 
sker på bekostnad av det värderationella handlandet hos jordbrukarna, som präglas av tron om 
hur ett jordbruk bör skötas vilket är förankrat i de orationella metoderna. Detta innebär att 
jordbrukarna nu måste förhålla sig till ett konfliktartat förhållande.  
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4. Metod 
I Följande avsnitt kommer metoden att presenteras och argumenteras för i syfte att förklara 
tillvägagångsätt och vägval under studiens gång. Här presenteras metodval, genomförande, 
databearbetning och etiska överväganden som tagits i beaktande under studiens gång.  

4.1 Metodval 
En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer som 
insamlingsmetod har varit utgångspunkten för uppsatsen. Kvalitativa undersökningar 
karaktäriseras genom förståelsen om hur människor upplever sig själva och sitt sammanhang, 
där det intressanta är hur världen uppfattas vara snarare än hur världen är, där deras upplevelser 
är det centrala (Skärvard & Lundahl, 1999). Utifrån uppsatsen syfte och frågeställning, har 
jordbrukarnas upplevelser varit det intressanta där en kvalitativ ansats varit tillämpar då detta 
möjliggör att detta fokuseras. Uppsatsen har haft ett induktivt och deduktivt tillvägagångsätt, 
vad som kallas abduktion, då dessa förhållit sig jämsides varandra under arbetsprocessen. Syfte 
och frågeställningar grundade sig genom det tilltänkta problemområdet på ett induktivt sätt. 
Alltså är inte teorin orsaken till hur syfte och frågeställningar tillkommit. Samtidigt antar 
uppsatsen en något deduktiv karaktär då den är teoritestande, snarare än att den avser att 
generera teori (Bryman, 2011). 

4.2 Urval 
Urvalet för uppsatsen har till en början karaktäriserats av ett målinriktat urval där selektionen 
grundat sig på kunskap om personer som ansågs relevanta för studien. Dessa personer har 
senare angett andra intressanta personer, där urvalet kommit att resulterade i ett snöbollsurval. 
Urvalskriterier för respondenterna handlade främst om erfarenhet från jordbruksverksamhet, 
detta för att tillgodose uppsatsen syfte och frågeställning. Urvalet har kommit att representera 
fem olika jordbruksverksamheter, med sammanlagt nio intervjuade personer (Bryman, 2011). 

4.3 Intervju  
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes för att intervjuprocessen ska karaktäriseras som 
flexibel där intervjupersonernas tolkningar och uppfattningar i förhållande till 
frågeställningarna möjliggör att hitta en förklaring till vad intervjupersonerna upplever. Detta 
innebär en uppsättning av frågor som avser att behandla specifika teman, där dessa strukturerats 
och utformats i en intervjuguide. En semistrukturerad intervju möjliggör att ställa ytterligare 
följdfrågor, mer allmänt formulerade frågor där ordningsföljden kan variera samt frågor som 
inte ingår i de förbestämda temana kan vidare formuleras. Vilket möjliggjort att 
intervjupersonen har haft friheten att utforma svaren på sitt sätt, där intervjupersonernas 
uppfattning och tolkning av frågorna har varit det centrala. Denna metod har även valts utifrån 
att en viss struktur genom intervjuguiden möjliggör jämförelse mellan de olika 
intervjupersonerna i analysarbetet. Detta genom att alla intervjupersoner behandlat samtliga 
teman i intervjuguiden, där upplevda likheter och skillnader i förhållande till temat kan 
identifieras och vidare formuleras i resultatdelen (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden (bilaga 1) innehåller fem teman som formulerats utifrån uppsatsen syfte och 
frågeställning, där mekaniseringens konsekvenser fokuserats. Temat Införande avser att 
beskriva vilken typ av teknik jordbrukarna infört, där även anledningarna för införandet är det 
centrala. Upplevelser av tekniken i arbetet formulerades som ett tema för att fånga upp hur 
arbetsuppgifter förändrats i förhållande till mekaniseringen. Upplevelsen av yttre faktorer är ett 
tema som avser att spegla vad jordbruket och mekaniseringen har för förhållande till yttre 
styrning. Jordbrukarrollen fokuserar på hur jordbrukarens roll förändrats genom 
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mekaniseringen, om det ställs nya krav på jordbrukarens kunskaper, förhållningsätt samt hur 
detta upplevs. Temat behov utformades i syfte om att fånga upp eventuella tankar eller 
förhållningsätt jordbrukaren skapat, saknar eller behöver som en konsekvens av 
mekaniseringen.  

Intervjuguiden präglas av öppna frågor, vilket gav intervjupersonen mer utrymme i svaren 
(Krag Jacobsen, 1993). De öppna frågorna har kännetecknats som dialogutvecklande, i avsikt 
om att stimulera intervjupersonen till att utveckla sina tankar och upplevelser (Lundahl & 
Skärvard, 1999). Inledningsvis har varje intervju påbörjats med demografiska frågor där 
bakgrundsfakta gällande intervjupersonen behandlats. Detta har varit en viktig aspekt för att 
sätta in personens upplevelser i ett sammanhang (Bryman, 2011). De demografiska frågorna 
kan ses som mer slutna frågor, där ett smalare perspektiv eftersträvas (Krag Jacobsen, 1993).  

En omedelbar sammanställning har genomförts efter varje intervjutillfälle, där anteckningar 
sammanställts och det inspelade materialet transkriberats. Genom sammanställningen har nya 
perspektiv, intryck och frågeställningar väckts som bidragit till att intervjuguiden har 
vidareutvecklats och uppdaterats med nya frågor och infallsvinklar (Lundahl & Skärvard, 
1999). I den första intervjun väcktes uppfattningen om att frågeställningarna antog perspektiv 
som enbart behandlade mekaniseringen som en direkt orsak av att inneha jordbruksverksamhet 
och speglade därför inte nyanser som gav jordbrukarna möjlighet att uttrycka förhållandet 
mellan behov och att mekanisera. Detta kom sedan att representera frågeställningar som mer 
mångsidiga genom att beakta alternativ som för och nackdelar. Detta kom att skapa en 
omfångsrikare intervjuguide som var mer mottaglig för fler och bredare aspekter, vilket även 
visade sig i kommande intervjuer. Exempelvis gav jordbrukarna uttryck av olika behov där 
filosofi, jordbrukets storlek och upplevelser påverkade detta förhållande. 

4.4 Fokusgruppsintervju 
Den andra utgångspunkten för uppsatsen har varit fokusgruppsintervju. Denna metod grundar 
sig på att man samlar ett antal människor i syfte om att diskutera ett givet ämne. Denna 
diskussion leds av en moderator som kan introducera nya aspekter till diskussionen (Wibeck, 
2010).  

För uppsatsen har detta inneburit tre fokusgruppsintervjuer med tre olika par, där i ett av fallen 
ytterligare en person deltagit som erfarit egen jordbruksverksamhet. Fokusgruppsintervju som 
metod har förekommit som ett resultat av att jordbruket ses som ett familjejordbruk, där paret 
tillsammans förvaltar verksamheten. Att intervjua paren var för sig kan innebära risken av 
upprepning av allt för lika erfarenheter från den gemensamma verksamheten, där detta inte 
resulterar i att generera ny information. Intervjupersonerna kan därför ses som ett arbetslag med 
gemensamma erfarenheter från gården, men där olika upplevelser kan framhävas genom en 
tillåta diskussion om olika uppfattningar. Att använda sig av redan existerande grupper kan ses 
som en fungerande social enhet, där man inte upplever rädsla för att diskutera och man har 
kännedom om varandras erfarenheter. Där dessa har gemensamma erfarenheter och 
intresseområden, vilket möjliggör viljan att dela åsikter med varandra. Denna 
fokusgruppsintervju har haft en strukturerad karaktär, genom att frågorna är relativt styrda 
genom intervjuguiden, men består fortfarande av öppna frågor med utrymme för diskussion. En 
risk som kan uppstå är att vissa ämnen inte behandlas i en redan enhetlig grupp genom de 
gemensamma erfarenheterna som tas för givna av varandra, intervjuguiden har därför varit en 
försäkran om ämnen som berör uppsatsens syfte och frågeställningar behandlas i diskussionen 
(Wibeck, 2010). 

Diskussionerna jordbrukarna emellan bidrog till att skillnader framkom i upplevelser. Detta 
bidrog till att frågeställningarna bearbetades omfattande av jordbrukarna. Parens skilda 
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uppfattningar har inneburit att de kritiskt förhållit sig till varandras föreställningar av liknande 
erfarenheter, där detta yttrat sig genom att paren själva ställt frågor till varandra. Genom detta 
innebar rollen som moderator till största del handlat om att ställa den ”första frågan”, där paren 
själva ställt följdfrågor till varandra och självmant behandlat teman från intervjuguiden. Deras 
frågeställningar till varandra menar jag har karaktäriserats som mer direkta och kritiska, vilket 
bidragit till upplevelsen av ett fördjupat samtal. Utmaningen för fokusgruppintervjuerna har 
varit när samtalen tenderar att dra iväg till något för intern som är svårt att översätta som 
utomstående, men även när samtalen tenderar att dra iväg till samtalsområden som inte 
associeras höra till uppsatsens syfte och frågeställningar. När samtalen skenat iväg under en 
längre tid har jag som moderator slängt ut en fråga i avsikt till att återta fokus till intervjuguiden. 
Avvägandet har handlat om att göra detta i rätt tid för att inte störa grupp intensiteten, men 
samtidigt i hänsyn till tiden, beakta det mest intressanta för studien. 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet kan ses som det centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen, den 
karaktäriserar sig även som något olöslig. Därför kan förhållningsättet till validiteten vara en 
viktig utgångspunkt att beakta. Detta grundar sig på att frågeställningarna och problemen 
förhåller sig tvådimensionellt, för det första genom att förhålla sig till teori medan intervjuerna 
grundar sig på att man gör dessa operationellt. För att sätta detta i ett sammanhang blir frågan, 
har jag empiriskt undersökt det som jag på den teoretiska nivån påstår att jag gör? 
Begreppsvaliditet innebär för det första överenstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator, för det andra frånvaro av systematiska fel. Den tredje och sista punkten 
behandlar resultatsvaliditet och medför frågeställningen, mäter jag det jag avser att mäta? För 
att åstadkomma en god resultatsvaliditet har syftet och forskningsfrågorna alltid varit en 
utgångspunkt som beaktats. Användningen av intervjuguiden säkerställer att studiens syfte och 
frågeställningar varit utgångspunkten i det operationella stadiet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
& Wängnerud, 2015). 

Hög reliabilitet, eller tillförlitlighet, ämnar frånvaro av slumpmässiga eller systematiska mätfel. 
Detta med god validitet resulterar i en hög resultatsvaliditet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2015). För att eftersträva hög reliabilitet har material som samlats in transkriberats 
direkt efter intervjuerna, där noggrannhet avser att skapa en stabil grund för att motverka 
slumpmässiga eller systematiska mätfel.  

4.6 Genomförande  
Intervjupersonerna har själva valt plats och tid för de avsedda intervjuerna. Detta resulterade i 
att jag har utfört intervjuerna i jordbrukarnas hem eller ute i deras verksamheter. Detta 
motiverades främst som en orsak av att jordbrukaren ville vara nära sin verksamhet om något 
uppstår kring djur eller maskiner, där de genom detta känner sig som mest avslappnade. Vid ett 
intervjutillfälle arbetade jordbrukaren till största del samtidigt som samtalet pågick och under 
en fokusgruppsintervju påbörjades intervjun med en jordbrukare där den andra jordbrukaren 
ankom från ladugården efter att intervjun pågått i femton minuter. 

Intervjuerna har tidsmässigt utförts som minst en timme upp till fyra timmar. Vad som resulterat 
i det vida tidsspannet har dels förekommit som ett resultat av att intervjupersonerna velat fika 
eller äta mat, här i olika lång utsträckning, där ett mer avslappnat förhållningsätt till 
samtalsämnen som berört jordbruket behandlats. I vissa fall har även jordbrukaren velat visa 
sin verksamhet med fokus på deras införda teknik eller framtida tilltänkta införanden. 
Jordbrukarna har visat hur de arbetar med maskinerna, maskinernas förhållande till 
produktionen, sitt tillvägagångsätt och metoder vid utförandet. Det har varit viktigt för 
jordbrukarna att visa vad mekaniseringen inneburit för deras jordbruk. Detta har demonstrerats 
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av jordbrukaren genom att påvisa hur ett tidigare konventionellt arbetssätt, exempelvis genom 
kroppsarbete i förhållande till införd teknik, ökar effektivisering och flexibilitet gällande tid 
eller hur tekniken minskar slitningar på kroppen. Detta har för mig resulterat i en djupare 
förståelse kring de samtalsämnen som berört mekaniseringen. 

4.7 Litteraturöversikt 
En litteraturöversikt har i syfte att påvisa vad som redan forskats om inom det fält som avses 
undersökas. Forskning ska vara kumulativ, vilket innebär att gårdagens forskning bidrar till att 
bygga upp morgondagens forskning, där avsikten är att fylla ett kunskapsgap (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2015). Sökmotorer som använts i litteraturöversikten är 
Libris samt Luleå tekniska universitets egna bibliotekssökfunktion, där sökord kan kombineras 
tillsammans och där vetenskapligt granskade artiklar kan väljas. Ord som använts i sökningen 
har varit Agriculture, farming, dairy farming, rural, mechanization, technology, information 
systems, computer, adaption, stress, farmers, Dessa sökord har även sökts med asterisker, 
synonymer och alternativa termer för att göra sökorden så ”breda” som möjligt för att få fram 
mer relevant material (Bryman, 2011). Eftersom svenska sökord inte gav några träffar, har 
enbart engelska sökord används. Sambandet mellan jordbruk och mekanisering har resulterat i 
fåtal träffar, där kopplingen inte har varit helt självklar. Litteraturöversikten har därför kommit 
att resultera i mer generella sökningar där det första aktuella syftet och frågeställningarna för 
uppsatsen varit ett verktyg för att identifiera centrala begrepp. 

4.8 Etik 
Etik är en viktig aspekt i fråga om forskning, där ett medvetet förhållningsätt skapas, stimuleras 
och diskuteras i avsikt för att beskriva hur man bör handla (Vetenskapsrådet, 2017).  

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra huvudkrav gällande etik som ska efterföljas i den 
samhällsvetenskapliga forskningen, vilket beaktats under arbetsprocessen. När 
intervjupersonerna godkänt sitt deltagande skickades ett informantbrev (bilaga 2) ut via post 
eller mail som innehöll de fyra etiska huvudkraven. Detta hade även i avsikt att möjliggöra en 
fördjupning av uppsatsen syfte för intervjupersonerna där deras förberedelse kan generera 
reflekterande svar. Inför varje intervju påmindes intervjupersonerna om dessa fyra huvudkrav.  

Informationskravet innebär att information ska tillges intervjupersonerna där det huvudsakliga 
syftet för uppsatsen klargörs, vad deras uppgift som intervjupersoner är och där villkoren för 
deltagandet uppmärksammas, där jordbrukarna informerades om att deltagandet är frivilligt och 
deras rätt till att avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång.  Samtyckeskrevet 
innebär att deltagare har rätten själva att bestämma över sin medverkan. Vilket medförde ett 
bekräftande av samtycke från respektive intervjuperson innan intervjun påbörjades och spelade 
in. Samtyckeskravet skildrar även att min roll, vid eventuell avbruten intervju, ska ske utan 
påtryckningar från mig och utan negativa konsekvenser för respondenten. Respondentens 
deltagarvillkor ska beaktas, där om och hur länge de själva bestämmer om de vill delta, vilket 
poängterades innan intervjutillfället. Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga 
konfidentialitet eftersträvas där alla uppgifter kring intervjupersonen ska förvaras oåtkomliga 
för obehöriga. Detta har inneburit att efter avslutad transkribering har varje inspelad intervju 
raderats. Det transkriberade materialet har förvarats inlåst och oåtkomligt för andra. Detta har 
även innefattat att eftersträva största möjliga avidentifiering som går, där informationen om 
personen i fråga inte ska gå att härledas från utomstående. Nyttjandekravet avser att det 
insamlade materialet enbart används för forskningsändamål. Vilket inneburit att materialet inte 
får användas i kommersiellt syfte eller för eget bruk. Jag har även informerat de intervjuade 
personerna om att uppsatsen kommer återfinnas inom Luleå tekniska universitets databas och 
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kommer vidare presenteras för lärare och kurskollegor vid avslutande av kurs (Vetenskapsrådet, 
2002). 

I övrigt har en annan av Vetenskapsrådets (2002) rekommendation följts, där respondenterna 
vid intervjutillfället erhållit förfrågan om de vill ha postat den slutgiltiga versionen av 
föreliggande uppsats, samtliga svarade ja (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.9 Databearbetning och tematisk analys 
För att fördjupa analysarbetet skrevs samtliga transkriberade texter ut för att skapa en översikt 
av materialet, där en noggrann genomläsning skedde som följd. Efter detta började arbetet med 
att koda det transkriberade materialet enligt en tematisk analys. Kodning är en analytisk process 
som inneburit att jordbrukarnas mest intressanta svar utifrån syftet och frågeställningen för 
uppsatsen förtydligats och struktureras för att sedan presenteras i uppsatsens resultatdel (Gibbs, 
2015). Tematisk analys innebär att den analytiska processen där repetitioner, alltså teman som 
återkommer från respektive intervju sammankopplas på ett sådant sätt att de liknar varandra 
eller skiljer sig åt. Detta innebär att intervjupersonerna har diskuterat temana på olika sätt, där 
deras utgångspunkter har beaktats (Bryman, 2011). 

Utifrån den breda forskningsfrågan ”Vilka konsekvenser innebär mekaniseringen för arbetet 
som jordbrukare?” har text som exemplifierade dessa konsekvenser länkats samman med en 
kod. För att utmärka en kod och en text till en förbindelse användes olika färgpennor, där varje 
kod tillgavs en egen färg. Dessa koder och färger blev därefter en kort referens till liknande 
kategoriseringar som sedan sammankopplades och identifierades som fyra övergripande teman. 
De flertalet koder som representerar de fyra övergripande temana kommer presenteras som 
tillhörande underrubriker dessa underrubriker består av det mest representativa som 
framkommit under intervjutillfällena (Gibbs, 2015). De övergripande teman som identifierats 
var Arbete, Externa interaktioner, Jordbruksroll och Strategier. Vad som kommit att vara 
återkommande för temat Arbete har varit jordbrukarnas upplevelser om hur mekaniseringen 
påverkat jordbrukarnas arbete utifrån deras eget behov, verksamheten och djuren.  Här nämns 
både positiva och negativa aspekter som beaktats som en konsekvens av mekaniseringen för 
arbetet och deras jordbruksverksamheter. Externa interaktioner beskriver temat om hur 
jordbrukarna upplever mekaniseringen som en konsekvens av externa ”spelregler.” Det 
intressanta här är hur jordbrukarna beskriver mekaniseringen som ett medel för att uppnå 
effektivisering och ökad produktion som mål. Här sätts målet av andra, där politik och marknad 
samt ekonomi påverkar detta förhållningsätt. Jordbrukarrollen beskriver hur denna roll genom 
mekaniseringen ändrat fokus där nya egenskaper och förhållningsätt tillskrivs jordbrukaren. 
Strategier är ett tema som beskriver hur jordbrukarna utvecklat strategier, eller förhållningsätt, 
för at hantera de upplevda negativa konsekvenser som mekaniseringen bidragit till. 

4.10 Metodproblem 
Ett problem har varit att förhålla sig till ”gamla teoretikers” verk. För att beskriva Webers 
”rationella järnbur” har en sekundärkälla använts, vilket kan ses som en redogörelse av hans 
något utspridda teori ”rationaliseringstendensens historia” med ingående begrepp. Detta har 
skett som en orsak av en tidsbrist då i enlighet med Boglind, Eliaeson & Månson (2014) är hans 
samhällsvetenskapliga insats komplex och utspridd till flertal verk. Hans verk kan ses som 
mångtydiga och sträcker sig över många områden där ”rationaliseringstendensen historia” inte 
är en särskild teori, utan genomsyrar hela hans arbete. Därför har en sekundärkälla använts för 
att möjliggöra en substantiell text som kan förvaltas för vidare analys. 
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5. Resultat  
Nedan kommer det empiriska materialet att presenteras i fyra huvudsakliga teman: Arbete, 
Externa interaktioner, Jordbrukarrollen och Strategier med tillhörande underrubriker. 
Inledningsvis introduceras kapitlet med en översikt av de intervjuade jordbrukarna och vilken 
typ av teknik deras jordbruksverksamheter innehåller. 

5.1 Översikt 
Jordbrukarna har främst pratat om teknik som rör den huvudsakliga produktionen. Alltså den 
teknik som utvinner det man avser att producera, samt de närliggande processer som sker i 
ladugården som utfodring och utgödslingssystem. Det som alltså inte fokuserats nämnvärt är 
teknik som tillhör exempelvis skörd. Även om jordbruken vid någon tidpunkt använt samma 
eller liknande teknik, skiljer deras teknik åt inom verksamheterna. Tekniken som jordbrukarna 
infört kan även vara kombinerade med varandra, viket innebär att de inte enbart infört en 
teknikvariant. Det som är det gemensamma för alla undersökta jordbruk är användandet av 
datorer och genom detta även internet. Jordbrukarna representerar även ett urval där storleken 
på gårdarna innehar stor variation och som följd varierar även produktionsvolymen. 

Intervju 1: representerar ett par som tilldelas de fiktiva namnen Anton och Lisa som haft 
mångfaldig produktion av olika slag genom åren. I dagsläget återfinns främst fårproduktion och 
kan ses som ett småbruk. Den huvudsakliga tekniken som används är datorer. Samtliga 
jordbrukare beskriver att datorn till största del ersatt de böcker man haft med sig till fältet för 
att exempelvis dokumentera lamningar och kalvningar. Exempelvis möjliggörs övervakning i 
ladugården som sker genom managementprogram, där vidare information om exempelvis 
mjölkning i volym anges. Datorerna erbjuder även journalföringsprogram av olika slag, 
ekonomiprogram och tillgång till produktionsprogram. 

Intervju 2: representerar ett par, där den huvudsakliga jordbrukaren är pensionerad sedan något 
år tillbaka. Paret har tilldelats de fiktiva namnen Erik och Johanna. Erik har gått från uppbunden 
mjölkning till Automatic Milking System, AMS, som beskrivs av jordbrukarna att korna kan 
själva bestämma när de ska mjölkas eller så har jordbrukarna reglerat detta till ett par gånger 
varje dag. Detta kan även bero på vilket märke man innehar - antingen av det svenska märket 
DeLaval eller nederländska märket Lely. Kon besöker ett bås, där tillträdet sker genom en 
transponder som sitter runt kons hals, där denna även anger hur mycket kraftfoder som ska 
tilldelas varje enskild ko. Vad som lockar korna att bli mjölkade är foder, som ges i samband 
med mjölkningen. Sedan rengör en robotarm spenarna för att sedan sätts mjölkmaskinens 
koppar på. Här nämns också av jordbrukarna, att AMS även producerar en mängd data, där 
detta resulterar i information om djuret som blir tillgänglig för jordbrukaren. Av all information 
AMS producerar använder jordbrukarna information gällande vad korna mjölkar per spene, 
total mjölkmängd, vikt, matmängd men även aspekter som djurhälsa. Här kan man ta reda på 
om djuret är sjukt, och får exempelvis information om juverhälsa. En ko kan exempelvis inte 
genomföra en mjölkning om det upptäcks av roboten att denna är dräktig. Vad som också nämns 
av jordbrukarna är att AMS är uppkopplat till sina mobiltelefoner, där den huvudsakliga 
funktionen beskrivs som att kunna ta emot larm från roboten, där vidare information 
specificeras om ”läget” i ladugården. Detta kan exempelvis handla om att mjölkningsenheten 
står stilla av någon anledning, vilket den inte får göra länge enligt jordbrukarna.  

Intervju 3: representerar en jordbrukare som tilldelas det fiktiva namnet Sara, som mjölkar 
uppbundet med halvautomatisk mjölkmaskin. I framtiden vill Sara införa storskalig teknik, 
någon variant av förvaltningssystem som återfinns på marknaden. Sara använder en 
halvautomatisk mjölkmaskin, vilket anger hur mjölkningen fortlöper och vid färdig mjölkning 
far ”kopparna” från mjölkorganen upp i en lina. Anläggningen är utrustad med rörmjölkning, 
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vilket innebär att från mjölkmaskinerna leds mjölken in i rör, som går längst tak eller väggar 
inom ladugården, till ett kylt uppsamlingskärl i ett mjölkrum 

Intervju 4: representerar ett jordbrukarpar som tilldelas det fiktiva namnet Eva och Johan som 
gått från större förvaltningssystem till mjölkgrop. Vid intervjutillfället närvarade även en 
avvecklad jordbrukare som tilldelas namnet Alexander. Mjölkgrop innebär enligt jordbrukarna 
att korna mjölkas i en rad efter varandra, där inredningen består av en sicksackformad front och 
en sicksackformad svansbom. Mjölkaren är nere i en ”grop” där perspektivet beskrivs att man 
hamnar i lägre höjd än korna. Detta då man har lättare åtkomst till mjölkorganen. 

Intervju 5: Representerar en jordbrukare som tilldelats det fiktiva namnet Klara, som i 
dagsläget mjölkar uppbundet som i framtiden vill minska ko besättningen. I dagsläget använder 
hon en mjölkmaskin, som avser att mjölka korna mekaniskt.  

Annan teknik som införts till jordbruken är bland annat olika utgödslingssystem i ladugårdarna, 
vilket anpassas exempelvis efter konstruktionen utifrån vilken teknik man infört, vilket i sin tur 
påverkar om man har uppbundna kor eller kor som går frigående. Gällande utfodring av mat 
nämns tekniker som mixervagnar, som avser att fördela eller blanda ensilage, där man även kan 
tillägga annan spannmål. En utfordringsmaskin beskrivs som en dator, där man kan ställa in 
klockslag för utfodringstid och mängden mat. Sedan går den runt ladugården genom en räls i 
taket som ”läser av” metallplattor. Metallplattorna innehåller vidare information om vilket djur 
maskinen är hos och fördelar därefter ut den angivna mängden mat som jordbrukaren ställt in i 
förväg. Bandfoderfördelare är också en införd teknik som jordbrukarna använder sig av i 
utfordringssyfte. Detta beskrivs av jordbrukarna som en plog som fördelar vidare foder.  

5.2 Arbetet 
I detta avsnitt kommer jordbrukarnas upplevelser av vad mekaniseringen kommit att betyda i 
förhållande till arbetet att presenteras. Följande teman har identifierats: Flexibilitet, Tid, 
Arbetsmiljö, Informationsöverbelastning, Jordbrukarkultur och Anställning. 

5.2.1 Flexibilitet 
Samtliga jordbrukare menar att genom att mekanisera upplever jordbrukarna ökad flexibilitet i 
förhållande till sin verksamhet och arbetsuppgifter. Detta innebär att jordbrukarna kan fysiskt 
frigöra sig från vissa arbetsmoment, där man blir mindre bunden och kan ägna sig åt andra 
arbetsuppgifter samtidigt som man fortfarande tillges översikt och information från sin 
verksamhet genom tekniken. Tekniken medför därför en åtskillnad mellan arbete och 
information, där jordbrukaren inte behöver utföra arbetsuppgifterna, samtidigt som 
jordbrukaren återfår mer information från arbetsuppgifterna. Flertalet jordbrukare menar att den 
information som datorer producerar är till nytta, där informationen förvaltas inom 
verksamheten. Exempelvis genom att åtgärda uppgett problem eller hinder. Anledningar till 
varför man upplever datorer som positiva är möjliggörandet för översikt, kontroll och 
information. Detta i likhet med Battes (2004) studie där datorn används som ett verktyg för att 
förvalta sitt jordbruk. Lisa beskriver även datorns kapacitet som ”där allting återfinns”: 

”Djur som man hade i böcker förut kan du nå genom datorn, eller internet, fåren kan 
återfinnas i olika portaler för den totala översikten” 

Mekaniseringen möjliggör även fysisk frikoppling, vilket innebär för jordbrukarna att de kan 
befinna sig var som helst och samtidigt arbeta. Anton exemplifierar det flexibla arbetet:  

”Jag kan bokföra på vilken dator som helst, jag behöver inte ha med min speciella dator 
[…] Genom datorn får jag även en översikt över min boskap, exempelvis härstamningar 
där jag snabbt kan kolla om baggar passas in” 
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Översikten, kontrollen och informationen bidrar till en känsla av trygghet enligt jordbrukarna, 
där tekniken kan garantera en viss säkerhet. Detta genom att djuren får en tidig kvalitetskontroll 
genom AMS utan att själv närvara. Exempelvis tillåts inte korna gå igenom för mjölkning om 
roboten känner att dem inte är friska. Jordbrukarna menar även att möjligheten till att uppnå 
bästa möjliga individanpassning för varje djur sker genom införd teknik. Individanpassningen 
innebär att vid utfodringen mäter maskinerna exakta mängder, vilket anses som en trygghet då 
detta säkerställer vad jordbrukaren vill utan att vara tvungen att vara fysiskt närvarande. Sara 
beskriver: 

”Får man bort ett moment eller gör det lite mer effektivare så får man mer tid att 
spendera med barnen exempelvis.. Eller tid till andra jobb som måste utföras.” 

Flexibiliteten för jordbrukarna bidrar även till upplevd stress som en konsekvens av 
mekaniseringens införande. Flertal jordbrukare menar att tekniken kan ses som en falsk 
förhoppning om bidragandet till höjd flexibilitet. Upplevelsen att dygnet runt kunna bli 
uppkopplad till sin telefon med information om sin verksamhet, är något som flertalet 
jordbrukare upplever som stressande. Larmen associeras också av jordbrukarna som någonting 
problemfyllt som måste åtgärdas omgående då produktionen inte får stå still och korna kan bli 
stressade. Genom att införa förvaltningssystem som AMS kan produktion pågå dygnet runt, där 
man själv alltid måste vara tillgänglig för beredskap. Jordbrukarna menar därför att man genom 
den införda tekniken har ett arbete som är mer gränslöst och utom sin kontroll och arbetet 
präglas av att man blir styrd av ”något annat” eller sin produktion. Tekniken för vissa 
jordbrukare innebär att man inte alltid kan lite på den i all sin förlängning, där upplevelsen av 
att någonting alltid går sönder. Detta exemplifieras genom Johan, som beskriver det 
ambivalenta förhållandet till tekniken: 

”All automatik är ju jätte bra när den fungerar, men när den inte fungerar, är den ju 
bara av ondo. Du vet i alla fall om du ska utfodra dina kor, nu är det två timmar 
skottkärra! Då är du ju inställd på det.” 

Oron över att något kan gå sönder, menar jordbrukarna bidrar till att man inte kan förlita sig på 
tekniken i den utsträckning som man förväntade sig vid införandet. Som en konsekvens av detta 
infinner sig jordbrukarna i högre grad fysiskt närvarande i sin verksamheter, där de uppger 
möjligheten till att påverka sambandet mellan tekniken och produktionen bidrar till känslan av 
kontroll. Genom detta menar flertalet jordbrukare att förhoppningarna om ökad flexibilitet 
genom att mekanisera inte realiserats i all sin förlängning. 

5.2.2 Tid 
Genom att mekanisera menar flertal jordbrukare att de hinner mer på mindre tid, vilket 
resulterar i att man kan öka effektiviseringen och införa fler djur till sin verksamhet och därmed 
öka produktionsvolymen och i förlängningen avkastningen. Mekaniseringen bidrar därför till 
minskad arbetsförbrukning, där antalet timmar på arbetet minskat men produktionen ökat. 
Tekniken möjliggör att takten för de olika arbetsmomenten stegrat, samtidigt som tekniken 
bidrar till att den ökade arbetstakten sker på rimliga förutsättningar för arbetsförhållandet enligt 
flertalet jordbrukare. Flertalet jordbrukare menar att det skulle vara omöjligt att göra sitt 
jordbruk mer rationellt om man inte kunde frigöra mer tid för olika arbetssysslor genom 
tekniken. Sara beskriver det konventionella sättet att utfodra boskapen med skottkärra och 
skopa som tidsödande i förhållande till det tidsbesparande arbetssättet som ges genom tekniken, 
i detta fall i en situation där när maskinen faktiskt gått sönder: 

”Nu har jag utfodrat för hand, och jag menar.. Det tar en timme och tjugo minuter, 
Den timmen och tjugo minuter sitter jag fast där, istället för att skrapa skit eller 
exempelvis mjölka. På det sättet blir man ju mer flexibel när tekniken funkar.” 
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Samtidigt menar flertalet jordbrukare att de upplever att de har mindre tid att förvalta sin 
jordbruksverksamhet, trots att man mekaniserat i hög grad. Detta som en orsak att 
mekaniseringen tillåter utveckling och effektivisering inom flertal arbetsområden enligt 
jordbrukarna. Eva konkretiserar situationen fortfarande som ohållbar trots införd teknik: 

”möjligtvis medför tekniken att vi hinner med och jobba eller sköta så mycket som vi gör. 
För jobba mindre gör vi ju absolut inte. Vi hinner ju knappt med det vi skulle egentligen 
hinna.” 

5.2.3 Arbetsmiljö 
Flertalet jordbrukare menar att genom den införda tekniken möjliggör minskad arbetsbelastning 
och slitningar på kropp, vilket i förlängningen verkar skadeförebyggande. Jordbrukarna inför 
teknik främst till fysiskt krävande arbetsuppgifter men även uppgifter som karaktäriseras som 
monotona. Den största anledningen för detta anges vara en medveten tanke om att skapa sin 
egen arbetsmiljö, där man som egen företagare är den enda som kan påverka sin arbetssituation. 
Jordbrukarna menar att den införda tekniken bidrar till upplevelsen att i högre grad kunna 
påverka sitt arbete, där man kan förvalta sina egna förväntningar och förhoppningar på hur en 
arbetsdag ska se ut, samtidigt som jordbrukarna skapar ett skyddsnät för sig själva. Sara 
beskriver: 

”Eftersom det inte finns något skydd som i många andra yrken, så har jag försökt tänka 
på hur arbetsmiljön ska vara. Nummer ett är jag ska spara på min kropp […] Andra 
fördelar är att ha det mekaniserat så du klarar av att göra allt själv under kortare 
perioder med en dräglig insats.” 

Tekniken ses av några jordbrukare som ett villkor för att skapa en rimlig arbetsmiljö. Genom 
att spara in pengar på arbetskraft kan den enda arbetande personen i verksamheten vara 
jordbrukaren, där tekniken bidrar till en uthärdlig arbetssituation. Detta menar jordbrukarna är 
en aspekt av självständighet, där man inte gör sig beroende av andra personer för en fungerande 
verksamhet. Detta berör främst de jordbrukare som är i huvudsak den enda anställda. 

5.2.4 Information 
Samtliga jordbrukare beskriver informationen som utvinns genom tekniken man infört som 
positiv i många avseenden, som översikt och kontroll där man förvaltar informationen tillbaka 
till sina verksamheter, exempelvis möjligheter till att genomföra åtgärder för att öka djurs 
välmående. Samtidigt menar flertalet jordbrukare att när det kommer till den mest avancerade 
tekniken finns det alltför många program att använda sig av. Dessa beskrivs som svårbegripliga 
där användningsområdet minskar vilket resulterar i att informationen inte förvaltas tillbaka in i 
verksamheten. Detta menar också Hansen (2015)  bidrar till att AMS kan fastställas som ett 
mindre användbart förvaltningsverktyg inom jordbruksverksamheter. 

Följden resulterar i att jordbrukarna lär sig hantera vissa program för att förvalta informationen 
som AMS kan producera, där övrig information ses som onödig. I den mäng data som 
produceras menar Johan att det finns risker med informationsöverbelastning, där den viktiga 
informationen kan gå förlorad i den övermäktiga situationen att hantera ”all” information, Johan 
beskriver: 

”det är ju som liksom informationsinfarkt ibland alltså, man tar fram data bara för att 
det går, va. Ibland är det för mycket. Sen drunknar den viktiga informationen i den där 
ovikta informationen.” 

Flertal jordbrukare beskriver en förväntan om att förvalta informationen från tekniken på ”rätt 
sätt”, för att utvinna maximerad vinst för verksamheten.  Detta skapar en oro som jordbrukarna 
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beskriver som en överförväntan på tekniken, där tekniken associeras per automatik med ökad 
avkastning för verksamheten. Länken mellan tekniken och ökad lönsamhet är en stor mängd 
data som avses förvaltas inom verksamheterna. Detta gäller även de redskap man har till 
förfogande för sitt jordbruk som program i datorer. Jordbrukarna upplever sig maktlösa i 
förhållande till den mängd information man erhåller genom tekniken, som ska förvaltas på rätt 
sätt för maximerad vinst. Tekniken menar jordbrukarna bidrar till ett instrumentellt arbetssätt, 
där informationen från tekniken, snarare än deras kunskap, är det som avser att bidra till att 
verksamheten ”lyckas”. Genom tekniken skiljs arbetet och kunskap åt. 

5.2.5 Jordbrukskultur 
Samtliga jordbrukare beskriver en avsaknad av en tidigare, mer närvarande jordbrukskultur som 
återfunnits inom jordbruksbranschen. Jordbrukarna upplever jordbrukskulturen som sekundär 
genom mekaniseringens intågande. Jordbrukskulturen har karaktäriserats genom ett nära 
samarbete jordbrukare emellan, där man nyttjat varandras expertkunskap och kompetens inom 
vissa områden, nyttjat varandras maskiner men även haft ett stort utbyte av varandras 
erfarenheter. Den sekundära upplevelsen av jordbrukskulturen beskrivs främst som en orsak av 
en minskad jordbrukskår där ett mindre antal jordbrukare är verksamma idag.  Detta beror även 
på att den mest avancerade teknik man infört är så pass långt utvecklad att man inte har erfarit 
kunskap om denna. Detta bidrar till att man inte har utbyte av varandras kunskaper och externa 
experter används istället. Erik beskriver förhållandet: 

”Man saknar ju sina yrkesbröder för att utbyta kunskap och erfarenheter […] samtidigt 
är det svårt att hjälpa någon med teknik idag, den är så specialiserad” 

5.2.6 Anställning 
Flertalet jordbrukare menar att genom teknik minskar behovet av mänsklig arbetskraft, Detta i 
enlighet med Hansen (2015) och Schewe och Stuart (2014), där ur ett ekonomiskt perspektiv, 
avser teknik som AMS att spara in på arbetskraft. Detta innebär att tekniken kan ersätta 
människan i olik stor utsträckning enligt jordbrukarna. För jordbrukarna har detta främst 
framkommit som en orsak av storleken på gården, där mekaniseringen möjliggör att vara den 
enda arbetande men samtidigt ha en större djurbesättning.  

5.3 Externa interaktioner 
I detta avsnitt kommer upplevelserna som jordbrukarna menar tillhör förhållandet mellan 
mekaniseringen och externa faktorer att presenteras. Under denna rubrik kommer politik och 
marknad presenteras, samt ekonomi. 

5.3.1 Politik och marknad 
Flertalet jordbrukare menar att de upplever politiken som den yttre styrning som påverkar deras 
jordbruksverksamhet mest. Här upplever man en låg grad av självbestämmelse för att kunna 
påverka sina verksamheter genom de förutsättningar man får. Jordbrukarna menar att de 
upplever en avsaknad av en gemensam jordbrukspolitik där gemensamma överenskommelser 
gällande livsmedelsstrategi, djurskyddslagar och en långsiktig jordbrukspolitik ingår. 
Jordbrukarna menar att de ställs allt högre krav på dem som producenter genom svensk 
lagstiftning där detta bidrar till att det kostar mer att producera deras varor. Kostnader kring 
produktionen anses också ogynnsamma där exempelvis dieselpriset stiger, samtidigt som 
kostanden för mjölken är densamma. Jordbrukarna menar även att de tilldelas en låg ekonomisk 
utdelning för vad dom producerar ute på marknaden. Detta beror enligt jordbrukarna, dels på 
en öppen världsmarknad som påverkar och konkurrerar med den svenska, där importerad mat 
är tillgänglig för en billigare summa. Jordbrukarna beskriver Sverige som ett säreget land, med 
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en jordbrukspolitik som hämmar den inhemska produktionen genom speciella lagar som gör att 
det kostar mer att producera med sämre ekonomisk utdelning, i jämförelse med övriga länder, 
vilket Sara konkretiserar:  

”jag är inte emot att vi har bra djurskyddslagar och så, jag värnar snarare om våra 
restriktioner, men det är svårt att ha samma priser som övriga Europa. Men ska vi 
konkurrera på samma villkor som dem så måste vi få producera på samma villkor som 
dem och det får vi inte i dagsläget. De måste höja deras djurstandar till vår. […] Det 
kostar mer att producera, Sverige har ju som sina egna spelregler.” 

För att kunna kompensera upp den ojämna marknaden som jordbrukarna befinner sig i menar 
flertalet jordbrukare att de upplever pressen att bli större och effektivare. För att kunna bli större 
och effektivare krävs ekonomiska investeringar i maskiner och utbyggnationer för att kunna 
utvinna en större mängd från djuren samt möjliggöra mer plats till fler djur. Detta menar 
Alexander inte sker på frivillig basis, utan ska ses som ett tvång för att överleva:  

”för de allra flest är det ju inte roligt att ha femtio kor och köper 50 till nästa gång, där 
man skaffar 100 till nästa gång, och så vidare... för några är det ju, dessa super 
entreprenörer som vill växa, växa och växa. Men för flertal tror jag att det är tvång. 
[…]Vi har ju haft någon otrolig storleksrationalisering här i Sverige. Snabbare än nästan 
alla.” 

Flertalet jordbrukare menar att dem befinner sig i en ohållbar situation där man upplever ständig 
stress och oro för framtiden, där man mekaniserar för att göra sitt jordbruk allt mer rationellt 
med förhoppningar om att öka effektiviteten, men där denna kraftansträngning blir värdelös i 
förhållande till de yttre faktorer som man inte kan påverka. Exempelvis för vad man producerar 
sänks ständigt priserna. Flertalet jordbrukare menar att de någon gång funderat på att avveckla 
helt eller minska sina verksamheter som ett resultat av dessa ogynnsamma förhållanden. 
Jordbrukarna menar att innan man fattar ett sådant beslut kollar man på investeringsmöjligheter 
till teknik och utbyggnationer och drar ner på arbetsbesättning, vilket jordbrukarna menar 
skapar en pressad tillvaro. Jordbrukare beskriver även att man är ”fast” i en ohållbar situation, 
där man redan belånat sig för att öka produktionen men samtidigt får man inte ihop det 
ekonomiskt. Johan exemplifierar avsaknaden av ett socialt skyddsnät inom branschen, där 
livsstilen, gården, naturen, friheten, försvinner med jordbruket om man skulle misslyckas, 
vilket flertal jordbrukare upplevde: 

”Om du och jag tar en båt såhär och så åker vi ut i Bottenviken och när vi är mittemellan 
Sverige och Finland, så slänger jag i dig i vattnet och så lägger jag mig en bit ifrån. När 
slutar du simma? Du vet ju att du inte kommer orka simma i land, så du kommer att 
drunkna. Slutar du simma på en gång då och bara sjunker? Nä. Det är ju precis samma 
här. Vi vet att vi inte kommer orka med. Men vadå sluta? Jag bor ju här! Allt är ju vårat 
liv. Slutar vi så är allt borta! Det är ju därför det fortsätter. Har du ett vanligt jobb kan 
du ju liksom sluta, de tar ju inte huset för dig, de tar ingenting. Men som bonde, de tar 
rubb och stubb. Du får gå ifrån allt du äger och har.” 

Likt vad Sassenrath et al. (2008) och Flett et al. (2003) menar, sker införandet av teknik genom 
förhoppningar om ökad lönsamhet där man genom detta i förlängningen kan säkerställa sin 
livsstil.  

Flertalet jordbrukare upplever en stor maktlöshet i förhållande till yttre styrningar 
jordbruksbranschen måste förhålla sig till, gällande politik och marknad. Man beskriver här en 
förhoppning på den svenska konsumenten som ska bli införstådd i värdet av vad närproducerat 
betyder för samhället i stort, den egna hälsan och miljön. Flertalet jordbrukare menar att de är 
dem som har makten att förändra deras position som en viktig producent i samhället.  Johan 
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beskriver konsumenternas makt, där dem kan ställa krav på inköparna och i förlängningen 
marknaden: 

”Har vi inte stöd genom konsumenten så blir det ju ingenting, det är dem som har makten 
att förändra.” 

Här nämner flertal jordbrukare att man vill nå ut till konsumenterna genom information om hur 
kött produceras i andra länder, med mindre krav och regleringar och de effekter de skapar. De 
vill genom detta lyfta de svenska reglagen och kraven till ett säkerställande, där konsumenten 
får för en högre kostnad en försäkran om en kvalitet som har i avsikt att skapa en bra djurhälsa, 
men även rimliga förutsättningar för producenten. Jordbrukarna beskriver en avsaknad av 
förtroende och förhoppningar på de norrbottniska inköparna och butikerna, då man menar att 
pengarna för sina produkter ändå stannar i butikerna. Här nämns också en avsaknad av en 
plattform för att förankra upplevda möjligheter för en hållbar jordbrukspolitik.  

5.3.2 Ekonomi 
Flertalet jordbrukare som genomfört någon typ av mekanisering upplever stress som en orsak 
av den höga ekonomiska investeringsnivå man genomfört för att mekanisera sin 
jordbruksverksamhet, detta för att öka effektiviseringen gällande produktion och uppnå högre 
ekonomisk avkastning. Detta i likhet med Schewe och Stuart (2014) som menar att kostnaderna 
för lån och underhåll kombinerat med att mjölkpriset skulle sjunka var den största rädslan för 
jordbrukarna, vilket skulle komma att resultera i ett ohållbart jordbruk. Flertalet jordbrukare 
nämner att det som varit det viktigaste under mekaniseringsprocessen av deras jordbruk har 
varit att producera mer, vilket Erik exemplifierar: 

”Det har varit viktigt att producera mycket för att få det att gå runt, blandat med många 
effekter. När man dragit på sig kostnader måste man ju öka produktionen, även vinst för 
att kunna utveckla!” 

För att öka den ekonomiska avkastningen har det varit viktigt för jordbrukarna att kontrollera 
faktorer kring tekniken för att öka produktionen. Här menar jordbrukarna att det inte är fel på 
själva tekniken, utan att det exempelvis återfinns trögmjölkade kor i besättningen, vilket 
resulterar i att lägre produktionsvolym kan utvinnas. Detta i likhet med Hansen (2015) som 
menar att ur ett ekonomiskt perspektiv avser AMS att bidra till ökad produktion per ko. Därför 
upplever jordbrukarna att djuren måste anpassas till tekniken för att uppnå maximerad 
utvinning, vilket annars bidrar till minskad effektivisering där mekaniseringen inte är ett mål 
för lönsamhet. Detta exemplifierar Eva, genom att beskriva att de höga kostnaderna för 
mjölkroboten resulterade i att mängden mjölk blev mer styrande för fastställandet av lönsamhet:  

”Om du har trögmjölkade kor som tar lång tid på sig, är det olönsamt.” 

De jordbrukare som planerar att införa ny teknik till deras jordbruksverksamheter uttrycker 
förhoppningar på att effektivisera verksamheterna samtidigt som man har förväntningar om att 
öka lönsamheten. Flertalet jordbrukare upplever oro som beror på att fatta rätt beslut för 
framtida tekniska investeringar. Här beskriver Sara att jordbrukets storlek och förmåga till ökad 
djurbesättning i antal beaktas, samtidigt som önskad avkastning ska uppnås: 

”Om jag nu ska göra en investering på 10 miljoner, låt säga, för en mjölkrobot, blir 
skillnaden i kor från 55 till 70, vilket är 15 kor. Femton kor ska betala investeringen på 
10 miljoner […] För ska man då kanske skulle göra en riktig investering så hade man 
kanske behövt två robotar. För att öka i ko antal. Då hade man behövt öka från 65 kor 
till 100 eller 120 kor. För att då kunna få avkastning på dem där miljonerna som det 
kostar.” 



25 
 

5.4 Jordbrukarrollen 
I detta avsnitt behandlas hur jordbruksrollen förändrats genom mekaniseringen, detta handlar 
främst om att jordbrukarnas roll blivit mer administrativ och övervakande i förhållande till det 
konventionella jordbruket där man även blir mer beroende av yttre experter. Följande teman 
har identifierats: Mer administration och Externa experter. 

5.4.1 Mer administration 
Flertalet jordbrukare beskriver att deras roll som jordbrukare förändrats genom den 
mekanisering man infört till sitt jordbruk. Rollen beskrivs dels som mer administrativ och 
övervakande, i förhållande till det mer konventionella jordbruksrollen. Detta i likhet med 
Schewe och Stuart (2014) som menar att när arbetsuppgifterna präglas till stor del av datorer, 
medför detta att man rör sig bort från det konventionella sättet att sköta ett jordbruk.  

Flertalet jordbrukare menar även att deras mer administrativa roll bidrar till att man måste 
fungera mer strukturerat, detta i likhet med Hansen (2015) där man genom larm och teknik 
måste följa upp avvikelser genom dem. Detta kan även anses kontrastfullt till det konventionella 
sättet att sköta ett jordbruk där man handlar i vad man upplever, istället för att invänta passivt 
på information om sitt jordbruk.  Flertalet jordbrukare menar även att arbetsdelningen minskar 
och arbetsuppgifterna blir annorlunda genom tekniken, vilket Klara poängterar:  

”Idag är man företagsledare, utan tvekan. Förr var alla bönder och kunde nästan allt. 
Nu är man företagsledare och har personal som är specialduktiga. […] Tråkigt, det är 
också eftersom bönder oftast är otroligt bra på djur och där borde den kompetensen 
stanna. Hade kanske varit bra att leja en företagsledare och jobba själv som bonde. Jag 
trivs inte alls i denna företagsroll, jag vill vara på golvet.” 

Tidigare nämnda fördelar för jordbrukarna handlar om ett mer flexibelt arbetssätt där man 
hinner mer i ett allt större jordbruk genom tekniken. Samtidigt som flertalet jordbrukare menar 
att gamla arbetssätt och metoder karaktäriseras genom jordbrukarna som mer utmanande, 
spännande och roliga där man tvingades att vara mer kunnig själv vilket sporrade och 
utvecklade jordbrukarna. Erik exemplifierar detta genom att utmärka det konventionella 
arbetssättet med kroppskrafter:  

”På något sätt har det blivit tråkigare sen införandet, va, det här med kroppskrafter, det 
var roligare.” 

Flertalet jordbrukare, oavsett införd teknik, menar att de upplevde det konventionella 
arbetssättet som alltid fungerade, där man känner tillit för sina egna arbetssätt och metoder, till 
skillnad från ett förvaltningssystem som man blivit beroende av att det alltid ska fungera. 

5.4.2 Externa Experter 
Flertalet jordbrukare menar att man tar in externa experter som en konsekvens av 
mekaniseringen. Detta beror dels på att tekniken idag är mer avancerad där kunskapen om den 
inte är lika lättillgänglig och är mer svårlärd. Flertalet jordbrukare menar att genom den införda 
tekniken, speciellt förvaltningssystem som AMS, att man infört en så stor mängd teknik där 
man själv har svårt att åtgärda eventuella tekniska fel. Detta likställs även av flertal 
jordbrukarna ”som all annan teknik i samhället” som utvecklas att gå framåt, där man behöver 
någon typ av experthjälp. Samtidigt upplever jordbrukarna, utan att inte alltid själv behöva laga 
problemen, en svårare förståelse för vad problemet är gällande sin teknik. Detta genom att 
jordbrukarna upplever att tekniken förvaltar ett svårt fackligt språk samt främmande språk. 
Jordbrukarna upplever därför i större utsträckning, i förhållande till det konventionella 
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arbetssättet att sköta en jordbruksverksamhet, att de är beroende av andra experter. Nedan 
exemplifierar Erik upplevelsen av att ringa service för sitt förvaltningssystem: 

”Det är ju inte roligt. Man känner sig ofta dum själv, eftersom de oftast har ett fackspråk 
med termer som man undrar, vad är det här? Det har kommit så mycket modifikationer 
att det krävs en specialist. Är man det inte själv, eller inte är intresserad så känner man 
sig dum. När det börjar bli så här avancerat krävs det ju nästan högskoleutbildning. En 
äldre bonde som hållit på med järntråd och laga har svårt för det där, haha.” 

Johan exemplifierar även upplevelsen av att inte ha ett annat val än att ringa till externa 
experter som kommer och servar maskiner: 

”allt är uträknat på hur mycket man kan ta betalt från bonden. Han ska få lite, lite, lite 
grann över, va. För där kan du inget göra. Du är ju tvungen att ha servicemän som 
kommer över och servar.” 

5.5 Strategier 
Samtliga jordbrukare har utvecklat strategier för att förhålla sig till de negativa upplevelserna 
mekaniseringen bidragit till. Det handlar främst om att återta makten från yttre faktorer. 
Identifierade teman för strategier är Makt, Inte mekanisera och Reservplan. 

5.5.1 Makt 
Flertalet jordbrukare menar att de tvingas att göra sig mer oberoende av den politik eller 
marknad som de upplever sig tvungna att förhålla sig till, där jordbrukarna antar andra alternativ 
eller perspektiv. Dessa alternativ kan ses som bättre eller mer effektivare än tillvägagångsättet 
som föreligger jordbrukarna idag. Detta kan ses som antagandet till ett långsiktigt perspektiv, 
vilket bidrar till möjligheten att överleva som en hållbar jordbruksverksamhet. Ett sätt att göra 
detta är framtida planer på att själv vidareförädla sin egen produktion till största del på gården, 
vilket idag görs via mejeri eller slakteri. Klara beskriver ävem tillvägagångsättet som mer 
konkurrenskraftigt: 

”Importen måste bli chanslös, deras saker i hyllorna måste trängas undan.” 

Andra exempel handlar om att man ersatt teknik med ett annat tekniskt alternativ än det man 
utgår från sin verksamhet i dagsläget, detta kan innebära planer på att implementera teknik som 
anses som den mest avancerade på marknaden, men även teknik som återfunnits inom 
jordbruket i flertal år. Att använda sig av äldre teknik kan ses som ett steg i fel riktning av andra 
jordbrukare, men där några jordbrukare menar själva att detta ses som det mest hållbara sättet 
att driva ett jordbruk med tanke med den höga investeringsnivån man måste erhålla för nyare 
och mer avancerad teknik, där även höga kostnader för service och underhåll tillkommer. Johan 
beskriver detta förhållande, där man genom att undvika kringkostnader för tekniken blir mer 
lönsam: 

”Det var väl det som var tanken när vi slängde ut robotarna, att effektivisera, dels få ner 
kostnaderna runt den och att komma ur det här när vi var så låsta kring hur många kor 
en robot kunde hantera.” 

Oavsett om man avser att införa nyare teknik eller äldre anses detta ses som ett steg för att bättre 
kunna kontrollera sina verksamheter, enligt jordbrukarna. 

5.5.2 Inte mekanisera 
Några av de intervjuade jordbrukarna menar genom att inte mekanisera i hög grad bibehålls en 
hög grad av självkontroll, där man själv ses som den mest beroende faktor i förhållande till sin 
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egen jordbruksverksamhet. Här vill man behålla ett mer konventionellt arbetssätt i sin 
verksamhet, där metoder och filosofin utgår från att behålla en nära relation till sina djur, mer 
kontroll över sin ekonomi, undvika oväntade avbrott där man upplever mer kontroll över sin 
produktion. Klara exemplifierar detta genom att beskriva den upplevda kontrollen i förhållande 
till det gränslösa arbetet tekniken medför:  

”Man måste vara beredd att gå in för att lita mer på teknik. Jag upplever utan teknik mer 
kontroll, om man mjölkat uppbundet och stänger dörren så är det färdigt. Lite osäkert 
om du har en robot.. Aldrig ledig liksom, larmet kan ju gå. Men utan robot kan man 
stänga dörren och liksom veta.” 

5.5.3 Reservplan 
Flertalet jordbrukare menar att de utvecklat strategier för eventuella reservplaner gällande 
tekniken, när den inte fungerar som den ska eller går sönder av olika anledningar. Enligt 
jordbrukarna avser svaret på frågeställningen ”hur gör jag när det inte fungerar?” skyddande 
och lugnande vid eventuella haverier. Jordbrukarna vill främst veta hur haveriet påverkar 
dagens rutiner tidsmässigt. De flesta jordbrukare kunde exempelvis nämna exakt hur länge varje 
arbetsuppgift skulle ta mekaniskt respektive manuellt. Detta kan ses som en strategi för att inte 
uppleva sig helt utlämnad till tekniken enligt jordbrukarna, där man har inflytande att påverka 
tekniken. Johan exemplifierar detta: 

”Idag när det blir stort och det ska gå fort så gäller att ha en reservplan, alltså ”hur gör 
jag när det inte fungerar?” 
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6. Analys 
I detta avsnitt ska förhållandet mellan mekanisering och jordbrukaren vidare analyseras med 
hjälp av den teoretiska referensramen som föreligger uppsatsen. Detta kommer göras genom 
följande underrubriker: Jordbrukarens artväsen, Alienerad till arbetsprocessen, Alienerad till 
produkten, Det instrumentella arbetets järnbur och Frihet. 

6.1 Jordbrukarnas artväsen 
Jordbrukarnas artväsen måste för det första förstås till största del förenlig (Israel, 1971) med 
den livsaktivitet de tillägnar. Jordbrukarna upplever sin livsaktivitet som en självskapande 
process där de genom kreativt arbete förvandlar de dem förvaltar, jord och djur till objekt. Detta 
genom den kunskap, tankar och egenskaper jordbrukarna innehar, vilket gör att de upplever sig 
som aktiva subjekt och därigenom upplever behovstillfredsställelse genom sitt arbete. Detta 
perspektiv möjliggör att lättare förstå vilka faktorer som verkar störande, eller alienerade, i 
förhållande till mekaniseringen. 

6.2 Alienerad till arbetsprocessen 
Som en konsekvens av mekaniseringen menar flertalet jordbrukare att de är oförmögna att 
kontrollera den direkta arbetsprocessen vilket leder till upplevelsen av meningslöshet. Detta till 
största del genom att jordbrukarrollen kan ses som mer administrativ, där arbetsdelningen 
minskar och man kontrollerar färre arbetsuppgifter till antalet genom maskinerna. Genom att 
den övervakande rollen har ersatt de flertal rollerna som återfinns inom det konventionella 
jordbruket förskjuts förståelsen av sitt eget syfte inom jordbrukarens arbete. Genom det 
konventionella arbetssättet, med ett bredare spektrum av roller, krävs det mer av jordbrukarens 
kunskaper, tankar och egenskaper (Blauner, 1964). I enlighet med Marx (1995) utmanas nu det 
aktiva subjektet där den administrativa rollen bidrar till att arbetet inte ses som kreativt där 
jordbrukarens kunskaper eftersträvas.  Det egna arbetet ses som någonting yttre genom 
mekaniseringen, där människan blir oförmögen att bekräfta sig genom sitt arbete. Detta genom 
att arbetsdelningen som mekaniseringen bidrar till, orsakar en administrativ roll som inte är 
förenlig med den egentliga livsaktivitet som jordbruksrollen ska tillägna.  I enlighet med 
Blauner (1964) kan den allt för mekaniserade arbetsprocessen komma att utmana jordbrukarnas 
yrkes identitet, där det instrumentella arbetet bidrar till att man inte utvecklas i förhållande till 
den teknik man infört vilket verkar förfrämligande. 

I den direkta arbetsprocessen menar flertalet jordbrukare att genom den införda tekniken 
upplevs arbetet mer gränslöst och utom sin kontroll, där man styrs av och kontrolleras av det 
tekniska systemet, vilket Blauner (1964) menar är ett uttryck för maktlöshet. Det är alltså inte 
jordbrukarna själva som styr när, vad och hur jordbrukaren själv ska handla. Jordbrukaren blir 
passiv i förhållande till tekniken, ett objekt. Jordbrukaren upplever därmed låg grad av 
självbestämmelse och därmed alienation.  

Att jordbrukarna upplever en mer frånvarande jordbrukskultur, men även upplever sig mer 
beroende av externa experter kan genom Blauner (1964) förstås som ett uttryck för upplevd 
isolation som en konsekvens av mekaniseringen. Här har gemenskapen inom jordbrukskåren 
förskjutits genom att tekniken även ersätter behovet av andra jordbrukares kunskaper och 
erfarenheter, där gemenskapen gått förlorad.  

6.3 Alienerad till produkten 
Denna rubrik ska för det första behandla jordbrukarnas upplevelse av den ogynnsamma politik 
och marknad jordbrukarna upplever, samt den ofördelaktiga ekonomiska tilldelning 
jordbrukarna upplever i förhållande till sin egen produkt. I likhet med Marx (1995) analys av 
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lönearbetet, upplever flertalet jordbrukare att man till största del inte äger sitt arbete, där man 
skapar en produkt i avsikt för vinst till kapitalisterna. Under det kapitalistiska styret blir värdet 
av vad jordbrukarna producerar, objektet, högre värderat i förhållande till jordbrukarens 
subjekt. I detta maktförhållande producerar jordbrukaren inte för sig själv och därigenom skapar 
man inte sig själv. Detta blir ett uppsåt mot jordbrukarens självskapade process där objektet 
man skapar inte återspeglar jordbrukarens natur. Interaktionen mellan objektet och subjektet 
störs av det ogynnsamma kapitalistiska produktionsättet där man inte kan värdera sig själv 
genom dessa och jordbrukaren upplever sig alienerad.  

Genom mekaniseringen möjliggörs även höjd produktionsmängd, vilket kan ses som ett 
överskott i förhållande till det egentliga individuella behovet för jordbrukaren. I enlighet med 
Marx (1995) blir överskottet för jordbrukaren inte till någon nytta då detta förvärvas som vinst 
på marknaden, för kapitalisterna. Jordbrukarna upplever detta som att tekniken möjliggör ökad 
produktionsmängden, samtidigt som denna mekanisering sker på jordbrukarens bekostnad 
genom ekonomiska investeringar som även bidrar till höga lån och utgifter gällande underhåll 
och service. Detta kan även bidra till upplevelsen om maktlöshet enligt Blauner (1964), där man 
kontrolleras av banker och är i en manipulativ situation till kapitalisterna. Detta då man 
upplever liten självbestämmelse och oföränderlig situation då man ”låser” fast sig i situationen 
genom erhållen belåning. Jordbrukaren har inget annat val än att nu kapitulera och producera, 
där mekaniseringen blir ett verktyg för att kompensera upp produktionsvolymen för att kunna 
upprätthålla sin livsstil. Detta skapar alienation från jordbrukarnas artväsen (Marx, 1995), där 
arbetet präglas av att skapa oavsett subjektiva fysiska behov. Detta motiveras genom den 
ogynnsamma politiken där regler och reglage bidrar till höga kostnader för att producera, vilket 
inte kompenseras på marknaden, där låga priser kan vidmakthållas dels genom konkurreras av 
importerade liknande varor. Jordbrukaren exploateras i sitt arbete (Marx, 1995) där 
förhållningsättet präglas att producera för kapitalisternas vinning. 

6.4 Det instrumentella arbetets järnbur 
Genom införandet av mekaniseringen återlämnas jordbrukaren till effektiveringsprinciper, där 
man endast upplevs som en kugge i det stora maskineriet. Detta då de större kraftfulla enheterna 
måste effektiviseras får att åstadkomma ett mer rationellt jordbruk. Detta sker på bekostnad av 
jordbrukarnas värderationella handlande (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014), där det sociala 
handlandet bestäms av den medvetna tron på hur ett jordbruk bör skötas. Detta förhållande blir 
konfliktartat och kan exemplifieras genom hur synen på boskapen förändrats som en 
konsekvens av mekaniseringen. Boskapen i det rationella jordbruket anpassas till maskinerna i 
syfte att höja produktionen, och slaktas ut om anpassningen misslyckas. Där i det 
konventionella jordbruket, utan effektiviserings principer, beaktas inte boskapens egenskaper i 
lika stor utsträckning. Genom detta ersätts jordbrukets orationella metoder som karaktäriseras 
med handkraft av mer kalkylerade metoder för ett målrationellt handlande där själva målet är 
effektivisering (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014). 

Detta konfliktartade förhållande bidrar till konsekvenser för jordbrukaren, där deras 
värderationalitet utmanas och försvagas genom målrationalitetens effektiviseringsprinciper för 
jordbruket. Samtidigt förflyktigas inte det värderationella tänkande helt, utan skapar ett 
skavande förhållande till det målrationella. Detta resulterar sig i jämförelser, där jordbrukarna 
exemplifierar detta genom att beskriva det konventionella sättet att driva ett jordbruk som 
roligare och mer utmanande där mekaniseringens konsekvenser bidrar till en 
jordbruksverksamhet som kräver andra förhållningsätt och mål för jordbrukaren, exempelvis 
användandet av information från teknik, istället för att själv vara källan till kunskapen. 
Produktionen för jordbrukarna blir mindre betydelsefull i det målrationella tänkandet, där 
arbetet inte är ett uttryck för jordbrukarna själva. Deras tro om hur ett jordbruk bör skötas kan 
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inte bevaras i förhållande till mekaniseringen, där jordbruksverksamheten upplevs 
förfrämligande (Blauner, 1964). 

6.5 Frihet 
Blauner (1964) beskriver att arbetsuppgifterna för arbetaren kan göras mindre alienerade genom 
att förändra arbetsuppgifterna. I resultatet presenteras strategier för att beskriva hur 
jordbrukarna utvecklat medvetna strategier för att hantera mekaniseringens konsekvenser. 
Dessa medvetna strategier kan ses som motverkande av alienation, där jordbrukarna ändrar sina 
arbetsuppgifter eller förankrar den egna filosofin om hur arbetet som jordbrukare ska vara för 
att inte utmana sitt värderationella handlande (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014) eller för att 
fortfarande bevara sin verkliga natur, artväsendet (Marx, 1995). I linje med Blauner (1964) 
upplever jordbrukarna mer kontroll över sin jordbruksverksamhet när de får möjligheten att 
påverka arbetsuppgifterna, där de också bär det huvudsakliga ansvaret för större del av 
produktionen och tekniken inte blir den dominerande faktorn i förhållandet. 

Samtidigt menar jordbrukarna att positiva aspekter i arbetet återfinns genom teknikens 
införande. Detta genom hur jordbrukarna upplever ökad flexibilitet, frigjord tid, bättre 
arbetsmiljö genom den teknik man infört till jordbruksverksamheten. En anledning till 
alienation enligt Blauner (1964) är när arbetet blir förfrämligande genom monotona 
arbetsuppgifter. Här beskriver jordbrukarna att man infört teknik till att uppleva mer frihet, i de 
arbetsuppgifter man upplevt som monotona. Friheten karaktäriseras genom möjligheten för 
arbetaren röra sig bort från ett bestämt tillstånd och blir ett handlande subjekt i förhållande till 
det förbestämda där jordbrukaren ses som ett passivt reagerande objekt. Den gemensamma 
nämnaren för dessa positiva upplevelser är kontroll som i sin tur återspeglar exempelvis 
översikt och information för jordbrukaren.   

Detta innebär även verifikationen att tekniken medför verktyg som kan ses som bättre eller 
effektivare än det konventionella arbetssättet att driva en jordbruksverksamhet, samtidigt som 
det värderationella handlandet och jordbrukarnas artväsen bevaras. Genom detta, i linje med 
Blauner (1964) ska inte alienation per automatik ses som en orsak av den sociotekniska miljön, 
utan den är påverkbar. 
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7. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel ska uppsatsen frågeställning i förhållande till resultat och analys diskuteras. 
Avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning att presenteras. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka konsekvenser mekaniseringen bidragit till 
för arbetet som jordbrukare. Temat Arbete beskriver hur arbetets uppgifter förändrats i 
förhållande till mekaniseringen. För det första beaktas mekaniseringen och arbetet utifrån vad 
jordbrukarna menar som positiva, eller möjliggörande. Här menar jordbrukarna att ökad 
flexibilitet, mer frigjord tid, förbättrad arbetsmiljö, mer information och mindre behov till 
anställning är positiva bidrag som mekaniseringen möjliggör. Samtidigt menar flertalet 
jordbrukare att de upplever tekniken som hindrade, där det huvudsakliga syftet för den införda 
tekniken inte realiseras. Här nämns inslag som att man inte litar på tekniken där flexibilitet får 
en kontraproduktiv aspekt, man är exempelvis mer närvarande i produktionen och därför sparar 
man inte heller in tid i arbetsutförandet. Andra hindrande konsekvenser mekaniseringen 
bidragit till behandlar informationsöverbelastning och en mindre närvarande jordbrukskultur. 
De möjliggörande aspekterna kan förstås utifrån Marx (Israel, 1971) där jordbrukarnas arbete, 
trots mekaniseringen tillåts vara kreativt och ses som en självskapande process. Här är tekniken 
ett komplement till jordbrukarnas egna tankar och kunskaper. De konsekvenser av 
mekaniseringen som upplevs som hindrande kan förstås av att det aktiva subjektet utmanas av 
något yttre och inte fungerande, där man blir oförmögen att påverka den direkta 
arbetsprocessen. Detta innebär för jordbrukaren upplevelsen av meningslöshet och maktlöshet 
(Blauner, 1964) och därmed upplever alienation. 

Temat Externa interaktioner beskriver hur jordbrukarna i största mån ser mekaniseringen som 
en möjlighet till att öka produktionen i förhållande till yttre ogynnsamma faktorer. För att 
kompensera upp höga produktionskostnader som styrs av svenska lagar, där jordbrukarna får 
liten ekonomisk tilldelning för sina produkter på marknaden, mekaniserar man i förhoppning 
om att öka effektiviteten och produktionen i förhoppning om högre ekonomisk avkastning.  
Detta kan förstås utifrån Marx (1995) där jordbrukarna upplever att de inte äger sitt arbete eller 
produktion för vad de producerar då det styrs och förvärvas av andra, detta bidrar till att 
jordbrukarna upplever sig alienerade till sin egen produkt. Jordbrukarna upplever en låg grad 
av självbestämmelse som i likhet med Blauner (1964) kan beskrivas som en upplevd maktlöshet 
där förhållandet ses som ”fast” och opåverkbart. 

Temat jordbrukarrollen beskriver hur jordbrukarrollen blivit mer administrativ och 
kontrollerande i förhållande till den konventionella jordbrukarrollen, som en konsekvens av 
mekaniseringen. Här blir jordbrukarnas kunskap och närvaro sekundärt då det primära ansvaret 
förskjuts till externa experter eller tekniken. Detta innebär att jordbrukaren måste verka mer 
strukturerat och passivt för att läsa av och invänta information. Den gamla rollen menar 
jordbrukarna var mer utmanande och rolig. Detta kan förklaras utifrån Webers rationella järnbur 
(Boglind, Eliaeson & Månson, 2014) där det värderationella handlandet som karaktäriseras 
genom tron om hur ett jordbruk ska skötas eller upplevas ersätts av ett mer målrationellt 
handlande där målet är effektivitet. Detta skapar ett skavande förhållande där den fortsatta 
produktionen inom jordbruksverksamheten kräver nya förhållningsätt och arbetssätt. När 
arbetsuppgifterna blir allt för instrumentella kan detta i likhet med Blauner (1964) innebära att 
detta hämmar individens utveckling och kan ses som ett hot mot jordbrukarnas yrkesidentitet.  

Temat Strategier beskriver hur jordbrukarna förhåller sig till de negativa konsekvenserna 
mekaniseringen bidragit till, där man utformar förhållningsätt för att kunna utveckla och verka 
långsiktigt inom sin jordbruksverksamhet och inom branschen. Detta kan enligt Blauner (1964) 
innebära att man gör arbetsuppgifterna eller förhållningsätt mindre alienerade genom att 
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förändra dem. Detta gör jordbrukarna i syfte att uppleva större frihet där man återtar kontrollen 
från förbestämda tillstånd.  

Uppsatsen analys har till största del fokuserat på att skapa förståelse för vad som verkar 
alienerade respektive inte alienerande i förhållandet mellan de undersökta jordbrukarnas arbete 
och den mekanisering de implementerat till sin jordbruksverksamhet. Att beakta vad som inte 
verkar alienerande kan bidra till förståelsen hur förhållandet mellan mekaniseringen och 
jordbrukare kan samverka, där mekaniseringen blir ett verktyg som kan ses som bättre eller 
effektivare för att möta de formulerade samhällsutmaningarna, där tekniken blir den 
möjliggörande faktorn för att producera mer men även hållbart. Samtidigt, genom att beakta de 
icke alienerade aspekterna, antar man perspektiv där tekniken är till godo för jordbrukarna 
själva. Här ges möjligheten att ta hänsyn till på vilka villkor en levande jordbrukssektor kan 
delta utifrån egna behov, för att i förlängningen kunna verka för de formulerade 
samhällsutmaningarna. 

Att jordbrukarna beskriver avsaknad av en gemensam plattform för att förankra upplevda 
möjligheter för en hållbar jordbrukspolitik kan ses som en stor fara i ett allt mer rationellt 
jordbruk som präglas av ständiga förändringar.  Att i likhet med Nordstöm Källström (2003) 
beakta social hållbarhet inom jordbruket för att möjliggöra ett hållbart jordbruk kan även vara 
en viktig utgångspunkt för att utveckla förståelsen hur mekaniseringen påverkar jordbrukarnas 
verksamma arbetsliv och livsstil. Där möjligheten till att beakta jordbrukarnas situation utifrån 
något icke instrumentellt där goda arbetsförhållanden tillvaratas, där man utgår från vad 
jordbrukarna behöver för att kunna veka socialt hållbart i förhållande till mekaniseringen. Att 
ta hänsyn till jordbrukarna, experterna, i första hand kommer innebära möjliggörandet att beakta 
social hållbarhet utifrån på vilka villkor mekaniseringen ska inverka i jordbrukarnas arbete och 
livsform.  

Slutsatserna för uppsatsen menar jag hittar stöd i den samanställda litteraturöversikten som 
föreligger uppsatsen, där den tidigare forskningen påvisar hur andra jordbrukare i förhållande 
till de jordbrukare jag intervjuat infört teknik genom liknande anledningar, där även deras 
upplevelser av den införda tekniken går att sammankoppla. Vilket utgör att resultatet i denna 
uppsats hittar stöd i tidigare forskning. Samtidigt är graden av den upplevda alienationen som 
en konsekvens av mekaniseringen mycket nyanserad och individuell, vilket kan härledas till att 
nio personer kan vara en för liten grupp att dra allmängiltiga slutsatser ifrån. Ett större urval 
menar jag kan bidra med kunskaper som vidare preciserar vad som verkar alienerande 
respektive inte alienerande. Vad som verkat nyanserande beror på i vilken grad man 
mekaniserat, jordbrukets storlek, filosofi och behov.   

Slutsatserna för uppsatsen går att sätta i förbindelse till i vilken grad jordbrukarna mekaniserat 
som tidigare nämnt, men är vidare intressanta att diskutera vidare. De jordbrukarna som infört 
storskalig förvaltningsteknik som AMS tenderar att uppleva sig alienerade i större utsträckning, 
då denna typ av förvaltningssystem präglar alla moment i produktionen. Detta till skillnad för 
de jordbrukare som fortfarande mjölkar uppbundet där småskalig teknik möjliggör att 
mjölkningen sker mekaniskt, men där jordbrukaren fortfarande är högst integrerad i 
arbetsuppgifterna. På detta sätt blir mekaniseringen en förlängning av jordbrukaren själv där 
tekniken kompletterar monotona arbetsuppgifter vilket bidrar till förbättrade arbetsförhållanden 
där positiva nämnda aspekter som ökad flexibilitet och tidsbesparing uppnås. På detta sätt 
eftersträvas nära kontakt med djuren där jordbrukarens kunskap och förmåga eftersträvas där 
detta kan ses som förenligt med den livsaktivitet de tillägnar. 

Vad som kunnat komma att påverka resultatet utifrån ett metodologiskt perspektiv är utförandet 
av intervjuerna som skedde i olika miljöer. I ett av fallen har intervjun utförts i samband när 
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jordbrukaren arbetat. Detta kan dels påverka intervjun genom distraktioner där 
uppmärksamheten från intervjun störs genom arbetet. Interaktionen mellan mig och 
jordbrukaren kan störas genom att vi var i ständig rörelse där jag hade svårt att läsa av 
ansiktsuttryck, där tveksamheter i dessa är svåra att följa upp. Eftersom ljudupptagningen kan 
störas av buller har en nära kontakt eftersträvats, samt där höga ljud uppstått har upprepningar 
efterfrågats. I andra intervjutillfällen har jordbrukare behövt gå ut till sin verksamhet under 
intervjun för att sedan återkomma och i en av fokusgruppsintervjuerna började 
frågeställningarna utan att en jordbrukare närvarande där denna ankom efter femton minuter. 
Detta kan dels resultera i att innebörden av en fokusgruppsintervju går förlorad, själva 
diskussionen. Detta har även resulterat i att ämnen tenderat att repeteras, där den jordbrukaren 
som varit närvarande från början antyder till den andra ”detta har vi redan tagit upp”, vilket kan 
resultera i att den jordbrukare som varit frånvarande upplever en svårare förståelse av 
händelseförloppet för intervjun. Dessa faktorer som skildrar miljön för intervjutillfällena kan 
även påverkat mig som intervjuare eller moderator, där upplevelsen av att inte kunna kontrollera 
händelseförloppen under intervjutillfällena kan få effekt för hur min roll upplevs. Avvägandet 
om ämnen ska behandlas igen när samtliga intervjupersoner återfunnits på plats, kan upplevas 
som tvetydighet från min sida och få effekt på intervjupersonernas svar. 

Avslutningsvis är en vidare motivering för begreppet alienation och dess relevans idag viktig 
att motivera för att förstå bredden av användningsområdet. Eftersom alienation ska ses som ett 
mänskligt fenomen menar jag att den är till största del fri från tid och rum. Den fria och 
skapande verksamheten kan än idag förekomma förfrämligande som ett resultat av att samhället 
präglas av allt mer rationella metoder, där självförverkligande blir allt svårare att uppnå. Dagens 
samhälle innefattar en snabb tekniska utveckling, där det något komplexa förhållandet mellan 
tekniska och sociala förändringar måste förstås utifrån ett samspel, där alienation är ett högst 
relevant begrepp att beakta utifrån vilka konsekvenser detta kan innebär för människan och 
arbetet. 

7.1 Vidare forskning 
En vidare intressant aspekt hade varit att undersöka förhållandet mellan social hållbarhet och 
jordbrukets mekanisering. Dels vad begreppet kan inneha för betydelse för jordbrukarna utifrån 
ett mekaniseringsperspektiv, men även vad detta begrepp kan ha för konsekvenser för ett allt 
mer rationellt jordbruk. Vidare intressant hade också varit att beakta aspekter som ålder och 
utbildning för jordbrukares antagande till att implementera ny teknik till deras verksamheter. 
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Intervjuguide (bilaga 1) 
Påminna om de fyra etiska riktlinjerna.  

Frågor? – då kör vi! 

Demografiska frågor 
Hur kom det sig att du är jordbrukare/lantbrukare? 

Hur ser din anknytning ut till jordbruket/lantbruket idag? 

Vad bedriver/bedrev du för typ av gård? (har den gått i arv, boskap, jordbrukare/lantbrukare?) 

Vilka har arbetat/arbetar på gården? Hur många i antal? 

Vilken utbildning har du? Tekniska utbildningar/Kurser? 

Införande 
Vilken typ av teknik har ni infört? (Datorer, småskalig- AMS, storskalig)  

Vilka anledningar bidrog till införandet av ny teknik? 

Var har du hämtat information/inspiration för införandet av ny teknik? 

Upplevelser av tekniken i arbetet 
Hur har du/ni upplevt införandet av tekniken? (fördelar/nackdelar, stress, 
arbetsuppgifter/arbetsdelning, effektivisering, producera större volymer) 

Hur har arbetets uppgifter förändrats genom tekniken? (Gör man samma saker nu? Tid? 
Flexibilitet? har maskinerna ersatt lönearbetare?) 

Skulle ni vilja investera i ny teknik i framtiden? (utveckling, nöjd, eller vill inte) 

Hur har ditt eget jordbruk förändrats utifrån mekaniseringen? hur har dessa påverkat dig som 
jordbrukare? (specialisering, omstruktureringar, nedläggningar, lönearbeta) – 
fördelar/nackdelar 

Har mekaniseringen ändrat synsättet på arbetet? (syn på djur, bättre, effektivare) 

Upplevelsen av yttre faktorer  
Vad anser du som jordbrukare att du måste förhålla dig till för yttre styrning? – Hur upplever 
du detta? (politik, marknad) 

På vilket sätt upplever du att kan du påverka ditt eget jordbruk/lantbruk? Hur upplever du 
detta? vad får det för konsekvenser? (rörelsefrihet, påverka beslut, tvång) 

Jordbrukarrollen 
Hur skulle du beskriva att din jordbrukarroll förändrats genom tiden? (exempelvis 
huvudsaklig producent till entreprenör, multifunktionella roller, från att mjölka för hand till 
att vara vid sidan om) 

Vad har mekaniseringen bidragit till för dig? (utbildningar, hjälp av kollegor) 

Vad betyder/innebär det att vara jordbrukare idag? (vad kräver mekaniseringen av en?) 



38 
 

Har mekanisering påverkat din roll som jordbrukare? (upplevelse av distans, främlingskap) 

Vad har varit viktigt för dig som jordbrukare med mekaniseringens införande? (Skapa för sig 
själv? Bibehålla jordbruksrollen?) 

Hur upplever du att jordbruket utvecklas? / är du en del av denna utveckling? (Anknytning till 
det traditionella jordbruket, är det en kamp? Vilja till förändring? Vad motiverar 
förändringen?) 

På vilka villkor deltar du i jordbruksbranschen? (vad händer när man inte kan verka som 
jordbrukare?) 

Behov 
Finns det andra ”lösningar” eller ”förhållningsätt” som kan erbjudas till dig som jordbrukare 
som inte beaktas idag? (för att hantera tekniken) 

 

Har du något mer att tilläga? 

Är det något som dyker upp i efterhand, är det bara höra av sig!  

Tack för intervjun! 
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Informantbrev (bilaga 2) 
 
Hej! 
 
Jag heter Frida Tjernlund och läser sista året på sociologiprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet, där jag nu kontaktar er för vidare information gällande ert deltagande som 
respondent för min C-uppsats. 
 
Avsikten med detta brev är att ge er som respondenter information gällande uppsatsens syfte, 
behandlingen av materialet, ert deltagande och slutligen hur resultatet för uppsatsen kommer 
presenteras. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka Lantbruket/jordbrukets mekanisering, med fokus på hur ni 
upplever den eller förhåller er till den. Dels vilken typ av mekanisering ni har infört, varför den 
införts och hur ni upplever den. Detta kan även innebära, varför man inte valt att mekanisera 
och varför. Upplevelser kan handla om positiva respektive negativa aspekter mekaniseringen 
bidragit till för jordbruket/lantbruket. Vad som också är vidare intressant är vad mekaniseringen 
bidragit till gällande er yrkesroll, har arbetsuppgifterna gällande tid, omfattning av arbetet, 
metoder, synsätt, kommit att förändrats eller utmanats av införandet av ny teknik? 
 
Intervjun kommer att ta ca 45-60 minuter och kommer att ske på en plats och tid som du väljer. 
Intervjun kommer att spelas in för att kunna sammanställas i text, detta kan även bidra till att 
undvika faktafel i sammanställningen av intervjun. Materialet som spelas in kommer att raderas 
efter sammanställningen. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i uppsatsen, detta genom 
att obehöriga inte får ta del av det inspelade materialet. Förvaringen av materialet kommer 
därför också förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det material som presenteras i uppsatsen 
kommer inte gå att koppla till dig som person, då ni avidentifieras. Den slutgiltiga uppsatsen 
kommer presenteras i ett muntligt redovisningstillfälle för andra kursmedlemmar och ansvarig 
lärare för kursen. När den slutliga versionen av uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras 
och återfinnas inom Luleå Tekniska universitets databas. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Vid intervjutillfället kan du när som helst avbryta 
intervjun utan närmare motivering. Du som respondent får även ta del av den slutgiltiga 
uppsatsen om så önskas.  
 
Om inte tid och plats klargjorts för intervjun, kommer jag att kontakta er vidare via telefon för 
att klargöra detta. 
 
Vid frågor och funderingar får ni gärna höra av er! 
Ser fram emot intervjutillfället och tack för er medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
Frida Tjernlund 
Fritje-5@student.ltu.se 
076-148 28 06 
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