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Abstract  
Bakgrund: Lantbruket står inför stora framtida utmaningar som t.ex. stora befolkningsökningar och 
minskade jordbruksarealer. Ett förslag för att lösa en del av problemet och öka effektiviteten inom 
lantbruket är att implementera och använda olika digitala tjänster och produkter. Ett av koncepten 
för den digitala tekniken som har lyfts fram av bland annat EU är Smart farming. Konceptet är brett 
och innefattar många olika tekniska lösningar, varav en av dessa är kameraövervakning av 
boskapsdjur. 

Frågeställning: Har de lantbrukare som använder kameraövervakning av boskapsdjur upplevt en 
förändring av sin livskvalitet och har användningen av tekniken medfört några ekonomiska effekter? 

Metod: Ett kvalitativt angreppssätt valdes där sex lantbrukare intervjuades i semistrukturerade 
intervjuer.  

Resultat: De medverkande lantbrukarna var överlag positiva till kameraövervakningssystemen och 
flera av lantbrukarna anser att tekniken möjliggjort att de kunnat spara tid och att djur i viss 
utsträckning kunnat räddats. Flera av lantbrukarna menar också att användandet av 
kameraövervakningssystemen lett till positiva effekter gällande deras livskvalitet, där det framför allt 
var möjligheten att kunna spendera mer tid med familj och ökad flexibilitet som var bidragande. 

Slutsatser: Undersökningens resultat tyder på att kameraövervakningssystemen kan spara tid och 
pengar för lantbrukarna och att den upplevda livskvaliteten förbättras. Den grupp respondenter i 
undersökningen som upplevde störst effekter av kameraövervakningen var mindre lantbruk. 
Kameraövervakningen användes till flera olika ändamål, t.ex. brottsförebyggande, kalvning, 
personalsäkerhet, övervakning av foderbord, lösdrift samt gård och ägor. 

 

Nyckelord: Kameraövervakning, Precision livestock farming, Smart farming 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras ämnet och dess bakgrund. Efter bakgrunden presenteras 
undersökningens syfte, målgrupp, undersökningsfrågor samt forskningsetiska ställningstaganden. 

1.1 Problembakgrund 
Lantbruket står inför stora framtida utmaningar. Utmaningar som att på ett hållbart sätt 
tillhandahålla föda åt uppskattningsvis 9,7 miljarder människor år 2050 (United Nations 2015) och att 
dessutom kunna göra det på en mindre yta. Redan nu börjar man se tecken på denna problematik, 
då den totala jordbruksarealen i EU minskade med 0,7 % mellan åren 2003 och 2013 (European 
Parliamentary Research Service 2016). European Parliamentary Research Service (2016) menar också 
att den totala produktiviteten från jordbruket måste öka med i genomsnitt 1,8 % per år inom 
Europeiska unionen för att lyckas uppnå en säker och stabil global mat- och näringsförsörjning. Det är 
en produktionstillväxt som inte har uppnåtts på många år. Mellan åren 2002 och 2011 låg den 
genomsnittliga tillväxten inom lantbruket på endast 0,3 % (European Parliamentary Research Service 
2016). 

En lösning som European Parliamentary Research Service (2016) föreslår på en del av problematiken 
är bland annat att i större utsträckning tillämpa konceptet precision agriculture. Precision agriculture 
är ett koncept som går ut på att använda olika digitala verktyg och tjänster för att övervaka, 
effektivisera och ge ett bra beslutsunderlag åt olika produktionsprocesser inom lantbruket. Ett av 
verktygen i konceptet precision agriculture är uppkopplad kameraövervakning av boskap, där syftet 
med den uppkopplade kameraövervakningen är att ge lantbrukaren ett bättre beslutsunderlag för 
skötseln av djuren och att effektivisera arbetet med att hålla koll på djuren.  

Samtidigt som lantbruket genomgår en digitalisering pågår en likartad utveckling inom vården. Ett av 
problemen som den svenska vården står inför är den ökande mängden äldre som är i behov av vård 
och omvårdnad i hemmet (Boverket 2018). Ur den forskning som finns från vården gällande 
kameraövervakning presenteras i denna uppsats främst forskning från äldreomsorgen, även om 
digitala hjälpmedel och kameraövervakning också används inom andra områden i vården t.ex. 
diagnostisk monitorering av misstänkt epilepsi (Pereira Choupina et al. 2018). I ett försök att hitta 
effektiva lösningar på problemet med den ökande mängden äldre med behov av vård i hemmet har 
det bland annat genom EU-projektet RemoAge testats olika informationstekniska lösningar för att 
effektivisera äldrevården och ge fler äldre möjligheten att bo kvar hemma. En av lösningarna i 
projektet som testades i ett antal svenska kommuner var att nattetid övervaka äldre som var i behov 
av tillsyn med hjälp av en uppkopplad kamera som vårdpersonalen på ett enkelt sätt kunde använda 
via sin dator eller surfplatta (RemoAge 2018). 

De bakomliggande problemen och kommande utmaningarna inom både äldrevården och lantbruket 
är konceptuellt väldigt lika, där olika former av uppkopplade kameraövervakningssystem lyfts fram 
som en del av lösningen. Syftet med kameraövervakningen inom bägge områden är således lika. 
Användningen av kameraövervakningstekniken inom äldrevården har visat sig ge goda ekonomiska 
effekter och en positiv påverkan av den uppfattade livskvaliteten hos både anhöriga och den äldre 
(Socialstyrelsen 2018). Sett ur ett rollperspektiv, där lantbruket jämförs med äldrevården, har 
lantbrukaren i förhållande till sin verksamhet och sina djur både rollen som ”arbetsgivare” 
(ekonomisk koppling), ”anhörig” (känslomässig koppling) och ”vårdpersonal” (arbetsmiljömässig 
koppling). Eftersom lantbrukarens roll liknar de roller som i studier från äldrevården visat sig 
påverkas positivt av användning av kameraövervakning, vore det intressant att undersöka om 
kameraövervakningen har en liknande effekt på ekonomi och uppfattad livskvalitet även hos 
lantbrukarna. 
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Eftersom forskningen kring användningen av kameraövervakning inom äldrevården i skrivande stund 
har kommit längre än motsvarande forskning inom lantbruket, kommer forskningsresultaten från 
äldrevården att utgöra en stor del av den teoretiska bakgrunden till uppsatsens frågeställningar 
gällande lantbruket. Trots att de två områdena har väldigt liknande syfte och mål finns det vissa 
skillnader och förutsättningar som påverkar verksamheterna olika, och dessa skillnader kommer att 
diskuteras mer i analyskapitlet. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva ekonomiska effekter 
och upplevd påverkan på livskvaliteten hos lantbrukare som använder uppkopplad 
kameraövervakning 

1.3 Målgrupper  
Denna uppsats riktar sig främst till lantbrukare som är intresserade av olika smart farming-lösningar 
och som överväger att införa någon form av kameraövervakning för sin djurhållning. Uppsatsen kan 
också vara intressesant för organisationer som säljer, utvecklar och tillhandahåller olika lösningar 
inom konceptet smart farming. Då vården och jordbruket är i behov av liknande 
övervakningsfunktioner kan företag som primärt riktar sig mot vården och dess digitala lösningar 
även finna denna uppsats intressant. 

1.4 Undersökningsfrågor 
 Upplever svenska lantbrukare att kameraövervakning sparar tid och pengar? 
 Upplever svenska lantbrukare att livskvaliteten förändras av kameraövervakningssystemen? 

I förlängningen blir undersökningen ett underlag för att diskutera: Hur kan 
kameraövervakningstekniken utvecklas för att bli ännu effektivare? 

1.5 Avgränsningar 
Det finns många områden där uppkopplad kameraövervakning används och jag har valt att i den här 
uppsatsen begränsa mig till att undersöka kameraövervakning av boskap och dess effekter. Med 
tanke på de ovan beskrivna kopplingarna till vården, särskilt äldrevården, kommer också tid läggas på 
att teoretiskt sammanställa redan gjorda större studier om kameraövervakning inom äldrevården.  

1.6 Etiska överväganden 
God forskning förutsätter att det vetenskapliga arbetet följer de regler och krav som god 
forskningsetik ställer på ett vetenskapligt arbete. Lindstedt (2017:49-56) tar upp fyra huvudsakliga 
krav som är av yttersta vikt för att uppnå god forskningsetik. De fyra kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna studie uppfyller samtliga krav 
av dessa fyra krav och hur kraven uppfylldes behandlas i metodkapitlet liksom även hur 
dataskyddsförordningen har efterlevts i undersökningen. 

  



6 
 

2 Litteraturöversikt 
I första delen av detta kapitel finns en kortare bakgrund till kameraövervakning och kort om hur 
kameraövervakning får lov att användas i Sverige. Därefter beskrivs hur lantbruk med boskap ser ut i 
Sverige och andra delar av världen, bland annat för att ge en bild av hur den potentiella marknaden 
för kameraövervakning ser ut. Vidare beskrivs olika definitioner och koncept för ett digitaliserat 
lantbruk. Avsnittet avslutas med en genomgång av tidigare studier inom området som framför allt 
kommer ligga till grund för en diskussion i analysen kring hur man i framtiden kan utveckla 
kameraövervakningen av boskap.  

Eftersom forskningen kring användningen av kameraövervakning inom äldrevården i skrivande stund 
har kommit längre än motsvarande forskning inom lantbruket kommer forskningsresultaten från 
äldrevården att utgöra en del av litteraturöversikten. Användningen av kameraövervakningen inom 
äldrevården påminner delvis om användningen inom lantbruket. Den andra delen av kapitlet 
beskriver därför hur kameraövervakningen testats och utvärderats inom äldrevården. (Inom 
äldrevården kallas kameraövervakning trygghetskamera eller nattkamera). 

Tredje delen av kapitlet behandlar livskvalitet och dess innebörd samt hur olika aspekter av 
vardagliga företeelser så som oro, sömn och fritid hänger ihop med en individs uppfattning av sin 
livskvalitet. 

För att precisera och visa läsaren vilka områden som kommer att undersökas i den aktuella 
undersökningen avslutas kapitlet med en analysmodell med en tillhörande beskrivning. 

Referenssystemet som används i uppsatsen följer inte helt Harvards referenssystem. Det som skiljer 
sig från Harvards referenssystem är att referensmarkeringar i löptexten använts på följande sätt:  

 Referensmarkering efter punkt innebär att källan gäller hela stycket. 
 Referensmarkering före punkt innebär att källan gäller den meningen. 

2.1 Litteratursökning 
Kameraövervakning inom lantbruket med boskap har visat sig vara ett tämligen outforskat område. 
För att visa på detta förhållande presenteras litteratursökningen gällande kameraövervakning inom 
lantbruket i tabell 1. Övriga områden där litteratur inhämtades fanns mer forskning och därav 
beskrivs dessa litteratursökningar inte lika noga. 

För litteratursökningen inom området lantbruk användes främst Karlstads Universitet biblioteks 
databas för vetenskapliga artiklar. Följande urvalskriterier användes: 

 Akademiska tidskrifter 
 År 2015 och framåt 
 Peer Reviewed 
 Språk: engelska, svenska och tyska 

Följande sökord och sökordskombinationer användes: 

Tabell 1: Sökord och sökordskombinationer för litteratursökning till Lantbruket. 

Ordnummer Sökord Träffar 
1 Digital surveillance 71 807 

2 Smart farming 13 095 

3 Camera surveillance 45 072 
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4 Agriculture 1 090 964 

5 Livestock or animal 1 579 254 

6 Precision livestock farming 4259 

Kombinerade sökningar 
 1 AND 2 279 

 2 AND 3 161 

 2 AND 3 AND 4 111 

 3 AND 4 1605 

 3 AND 4 AND 5 136 783 

 6 AND 3 81 
 

Vidare litteratur inom området hämtades främst genom att använda sig av källhänvisningarna i de 
artiklar som hittades med hjälp av litteratursökningen ovan. Statistik för lantbruket hittades med 
hjälp av sökningar på Google.  

Inom äldrevården användes Karlstads Universitet biblioteks databas för vetenskapliga artiklar och 
kompletterande sökningar gjordes med Google Scholar och vanliga Google-sökningar. 12 kommuner 
som har brukat kameraövervakning inom äldrevården kontaktades innan intervjuerna genomfördes. 
Ingen data från dessa samtal samt mejlkonversationer används i uppsatsen, utan det gjordes för 
orientering inom området. 

För litteratur som behandlade området livskvalitet användes Karlstads Universitet biblioteks databas 
för vetenskapliga artiklar. Kompletterande sökningar gjorde med Google Scholar. 

Övrig litteratur är inhämtad med hjälp av Google-sökningar och rekommendationer. 

2.1.1 Källkritik 
Patel & Davidson (2011:67-69) tar upp vikten av att den information som används är sannolik och 
trovärdig. För att säkerställa källornas trovärdighet har de forskningsartiklar som använts varit peer 
reviewed. Statistik som inhämtats har i största möjliga utsträckning inhämtats hos offentliga 
organisationer, myndigheter eller andra former av offentliga organ. Olika former av hemsidor 
förekommer också som källor till undersökningen och dessa har försökts inhämtas på ett källkritiskt 
sätt. Det finns dock källor i materialet som skulle kunna ses som mer populärvetenskapliga och där 
informationen är svårare att verifiera och inte kan bedömas vara lika säker. Dessa källor används inte 
till information som är av vikt för undersökningen och dess slutsatser. 

2.2 Kort om kameraövervakningens historia 
Det första dokumenterade kameraövervakningssystemet designades och utvecklades av Walter 
Bruch för Siemens. Systemets syfte var att övervaka uppskjutningar av V2-raketer och systemet 
sattes i drift i Peenemünde i Tyskland 1942. Tekniken har sedan dess utvecklats mycket och 
användningen av kameraövervakningssystem ökade i popularitet under slutet av 1980-talet i bland 
annat Storbritannien, där det främsta syftet med kameraövervakningen var brottsprevention. 
Kameraövervakning används i dag till många olika områden, så som t.ex. brottsförebyggande på 
allmän plats, övervakning av trafikflöden på transportleder och nätverksbaserade kameror för att 
övervaka hemmet. (Get Licensed 2016) 

2.3 Olika typer av kameraövervakning och hur de fungerar 
För att få en bättre förståelse för hur kameraövervakning fungerar kommer litteraturöversikten att ta 
upp två olika tekniker för kameraövervakning och förklara hur de fungerar kortfattat. Värt att ta i 
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beaktning här är att beskrivningarna som ges här medvetet hållits generella för att ge en så bred 
beskrivning som möjligt och att det därför kan finnas en del kameraövervakningssystem på 
marknaden som inte kan placeras under bara en av kategorierna. 

2.3.1 Closed circuit television (CCTV) 
Closed circuit televison är ett kameraövervakningssystem med en eller flera kameror som sänder sin 
information (bilder och/eller film) till en dedikerad mottagare, vilket t.ex. kan vara en inspelningsbox 
eller en skärm. Sändningen av information är sluten (kan inte skickas någon annanstans än till 
mottagarenheten) och därav namnet closed circuit televison. Beroende på hur 
kameraövervakningssystemet är uppbyggt kan informationen både sändas analogt eller digitalt och 
informationen kan skickas via både kabel eller via trådlösa kommunikationsprotokoll. I vissa fall är 
det möjligt att koppla upp mottagaren mot internet och på så vis kunna bruka 
kameraövervakningssystemet från andra platser. CCTV är vanligt förekommande på allmänna platser 
såsom busshållplatser och torg. (Safetrolley u.å.) 

2.3.2 Internet protocol-kameror (IP-kameror) 
En IP-kamera är en uppkopplad digitalkamera som sänder sin information (bilder och/eller film) till 
en eller flera mottagare över ett datornätverk. Tre vanliga tillvägagångssätt för att koppla upp IP-
kameran mot ett datornätverk är via nätverkskabel, WIFI eller via mobiltelefonnätet. Beroende på 
vad IP-kamerans mjukvara tillåter, hur nätverket IP-kameran är uppkopplad till är inställt och hur 
kameraövervakningssystemet ställs in kan IP-kameran användas över internet och på så vis kunna 
brukas överallt där det finns åtkomst till internet. (IT4Nextgen 2017) 

IP kameror har i dag blivit väldigt populära och finns allmänt tillgänglig hos de flesta 
elektronikbutiker. Några vanliga aktörer på marknaden är D-Link, TP-Link och Axis. Nätverkskameror 
har också blivit en vanlig del i många hemlarmslösningar. 

2.4 Reglering av kameraövervakning i Sverige 
I Sverige gäller sedan den 1 augusti 2018 Kamerabevakningslagen. Kamerabevakningslagen innebär 
en del förändringar mot tidigare lagstiftning. Tidigare behövde privata verksamheter söka tillstånd 
hos länsstyrelsen för att få lov att bedriva kameraövervakning. Med den nya lagen behövs inte längre 
denna ansökan hos länsstyrelsen för privata verksamheter, men till skillnad mot tidigare behöver den 
aktör som bedriver kameraövervakning säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs. I enlighet 
med dataskyddsförordningen behöver den som övervaka göra en så kallad intresseavvägning där 
aktören måste veta varför kameraövervakning ska bedrivas och kunna koppla den mot en rättslig 
grund enligt dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att det är skyltat så att det framgår att 
kameraövervakning bedrivs. Det ska framgå vem det är som övervakar och kontaktuppgifter ska 
finnas. (Datainspektionen u.å.-a) 

2.5 Lantbruk med boskap 
Detta avsnitt belyser bakgrund och statistik kring hur lantbruket med boskap i Sverige och andra 
delar av världen ser ut. 

2.5.1 Sverige 
Lantbruket i Sverige sysselsätter ca 171 000 svenskar i Sverige. Trenden sedan 1970-talet är att 
gårdarna blir färre men större och att avkastningen blivit större. Genomsnittsstorleken på en gård i 
Sverige är i dag 40 hektar. Ett exempel på den ökade avkastningen är att en genomsnittlig mjölkko i 
dag ger ca 8 700 liter mjölk per år gentemot ca 4 000 liter mjölk 1970. (Jordbruksverket 2017a) 
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2018 fanns det ca 63 000 lantbruk i Sverige och av dessa lantbruk arbetade ca 27 000 med grisar, 
nötboskap eller får (Jordbruksverket 2018:7).  

Antalet lantbrukare som hade en sysselsättning utanför jordbruket låg 2016 på 66 %. I statistiken 
räknades både företagare, make/maka/sambo och övriga familjemedlemmar in. Bland företagarna 
hade 48 % en huvudsyssla utanför jordbruket och 19 % en bisyssla. (Jordbruksverket 2017b) 

Den största åldersgruppen bland lantbruksföretagarna i enskilda företag var 2016 åldersgruppen 65+ 
följt av åldersgruppen 55–65. I juridiska företag var den största åldersgruppen bland driftledare 55–
64 år följt av 45–54 år. (Jordbruksverket 2017b) 

2018 fanns det ca 1,5 miljoner nötkreatur i Sverige och den genomsnittliga besättningsstorleken på 
mjölkgårdar var ca 92 kor per företag och den genomsnittliga besättningsstorleken hos företag som 
höll på med uppfödning av kalvar låg på ca 21 kor per företag. 25 % av alla företag som bedrev 
mjölkproduktion 2018 hade en besättningsstorlek på 25–49 djur och 20 % av alla företag hade en 
besättningsstorlek på 50–74 djur. (Jordbruksverket 2018:4-5) 

Enligt statistik från statistiska centralbyrån låg den genomsnittliga timpenningen för djurskötare och 
djuruppfödare i Sverige på 139,60 kr år 2017. (Statistiska centralbyrån 2018a) 

2.5.2 Europa (EU-28) 
2013 fanns det ca 11 miljoner gårdar inom EU (EU-28, d.v.s. 28 medlemsländer) och den 
genomsnittliga storleken på gårdarna var 16,1 hektar vilket med internationella mått är ganska 
småskaligt. Det är stora skillnader på antalet gårdar och dess storlek i de olika medlemsländerna och 
ett exempel på det är att Rumänien står för ca 33 % av de 11 miljoner gårdarna och 
genomsnittsstorleken är 3,6 hektar. I jämförelse var motsvarande genomsnittlig storlek på gårdarna i 
Storbritannien 50 hektar. (DG Agriculture and Rural Development, Unit Farm Economics 2018) 

Av de 11 miljoner gårdar som fanns inom EU (EU-28) 2013 var ca 45 % av gårdarna inom EU inriktade 
mot produktion som innefattade olika typer av djur. Den totala mängden djur inom lantbruket 
uppgick samma år till strax över 130 miljoner varav nötboskap stod för nästan hälften av alla djur. 
Lite mer än hälften av alla djur fanns i Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien. (Eurostat 
2018) 

Enligt samma undersökning sysselsatte jordbruket inom EU (EU-28) ca 22 miljoner människor 2013. 
9,5 miljoner av dessa uppskattades arbeta heltid. (Eurostat 2018) 

2.5.3 Globalt 
Här tas information och statistik upp för några av de länder i världen som har störst lantbruk riktat 
mot djurhållning med nötboskap. 

2.5.3.1 Australien 
Lantbruket i Australien är till stora delar inriktat mot nötköttsproduktion och mer än hälften av alla 
gårdar i Australien arbetar med produktionen av nötkött. Produktionen av nötkött upptar ca 75 % av 
alla jordbruksarealer i Australien. Genomsnittsantalet djur per gård i södra Australien låg 2014–2015 
på 412 djur och 1576 djur i norra Australien. (Australian Competition and Consumer Commission 
2016:22-23) 

Enligt statistik från Beef2Live (2018) var Australien världens tredje största exportör av nötkött 2018. 
Under perioden 2012–2013 fanns det ca 26,5 miljoner kor som var ämnade för köttproduktion i 
landet. Under samma period uppskattades antalet mjölkkor till 1,7 miljoner. (Australian Bureau of 
Statistics 2015) 
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2.5.3.2 USA 
Lantbruket i USA bestod 2017 av 2,1 miljoner gårdar. I jämförelse med EU är gårdarna stora, 
genomsnittsstorleken på en gård i USA var 2017 på 444 hektar. Nästan hälften av gårdarna i USA 
arbetar med nötboskap och ca 64 000 gårdar arbetar med mjölkproduktion. 2017 fanns det ca 94 
miljoner nötkreatur och ca 9 miljoner av nötkreaturen var mjölkkor. 2012 utgjorde gårdar med 1–49 
djur ca 70 % av alla gårdar, men gårdarna stod enbart 11,6 % av alla djur. (National Agricultural 
Statistics Service 2017) 

Enligt statistik från Beef2Live (2018) var USA världens fjärde största exportör av nötkött 2018.  

2.5.3.3 Brasilien 
Enligt Beef2Live (2018) var Brasilien världens största exportör av nötkött 2018. Det totala antalet 
nötkreatur i Brasilien uppgick 2017 till ca 215 miljoner djur. (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) 2018) 

2.6 Definitioner och koncept inom digitalt lantbruk 
Detta avsnitt tar upp olika definitioner och koncept inom digitalt lantbruk. 

2.6.1 Precision agriculture och Precision livestock farming 
Konceptet precision agriculture syftar först och främst till användningen av informationsteknologi i 
syfte att ge lantbrukaren ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt för att kunna få ut så mycket 
som möjligt av jordbruksarealerna. Beslutsunderlaget kan vara sådant som vilken gröda som lämpar 
sig bäst på en del av arealen, vart och hur mycket gödning som behöver tillföras och vart det behöver 
tillföras ogräs- och bekämpningsmedel. För att konceptet ska uppnå sitt mål så måste det finnas 
tekniska lösningar som samlar in den information som krävs för att ge besluten en korrekt grund. 
Verktygen som används för datainsamlingen är bland annat olika GPS-system, trådlösa sensorer, 
geografiska informationssystem och avkastningsmonitorer. (Aubert et al. 2012)  

Konceptet precision agriculture är också tätt sammankopplat med tanken att göra lantbruket 
hållbart. Hållbarheten möjliggörs då det blir enklare för lantbrukaren att fatta korrekta beslut, 
besluten baseras på en större mängd data för att maximera precisionen. Ett korrekt beslut kan då i 
sin tur innebära en minskad användning av bekämpningsmedel, minskad övergödning och ett 
minskat svinn. (Bongiovanni & Lowenberg-Deboer 2004) 

Inom konceptet precision agriculture finns också olika system och tekniker som är anpassade för 
djurhållning. För att särskilja vad som handlar om djurhållning är det inte ovanligt att forskare lyfter 
ut dessa delar och ger dem den egna benämningen precision livestock farming. Tanken med precision 
livestock farming är att övervaka djuren så detaljerat som möjligt och ju mer information som kan 
samlas in desto effektivare kan systemet bli. Informationen kan därefter användas för att ta korrekta 
beslut, t.ex. att identifiera sjuka djur, kontrollera mängden foder etc. (Werkheiser 2018:183-186)  

Werkheiser (2018:183-186) påpekar också att ett annat sätt att se på konceptet precision livestock 
farming är att se det som ett processorienterat arbetssätt där systemen och dess informationen 
används för att designa, optimera och strömlinjeforma olika produktionsprocesser, såsom 
mjölkproduktion.  

2.6.1.1 Smart farming 
Ett av problemen med begreppet precision livestock farming, som bland annat togs upp i EU-
projektet Bright Animal, är att precision livestock farming är ett begrepp som främst är riktat mot 
forskare och ingenjörer, vilket inte har tilltalat så många lantbrukare. I ett försök att göra begreppet 
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och den tillhörande tekniken mer tillgänglig och attraktiv för lantbrukarna föreslog projektet Bright 
Animal begreppet smart farming i stället för precision livestock farming. (Lehr 2014:44-45) 

2.7 Liknande studier 
I denna del belyses andra forskningsexempel på hur kameraövervakningstekniken på olika sätt kan 
tillämpas för djurhållning. 

2.7.1 Användning av värmekameror för att upptäcka och uppskatta mängden parasiter på 
boskap – en studie 

En studie utförd i Brasilien under perioden december till mars 2014 testade möjligheten att använda 
sig av bilder från en värmekamera för att uppskatta antalet parasiter gentemot att manuellt försöka 
räkna och uppskatta antalet parasiter som angriper djuret. (Cortivo et al. 2016) 

Bakgrunden till studien grundar sig i att blodsugande fästingar i Brasilien årligen orsakar ett 
uppskattat bortfall på ca 390 miljoner kilo kött och 4 miljarder liter mjölk och dessutom leder till en 
försämrad läderkvalitet. Förutom att fästingar orsakar stora förluster så har det i tidigare studier 
också beräknats att ett årligt angrepp av ca 500 blodsugande hornflugor (en annan parasit) kan 
orsaka en viktförlust 40 kilo hos ett djur. Detta innebär att om samtliga nötkreatur i Brasilien är 
angripna av hornflugan kan bortfallet vara så stort som 1,4 miljoner ton kött om året. För att få en 
mer korrekt uppfattning om bortfallet ansåg författarna att det behövs en snabbare och mer effektiv 
metod för att uppskatta antalet parasiter. (Cortivo et al. 2016) 

Parasiter kan i de flesta fall inte reglera sin kroppstemperatur själva utan deras kroppstemperatur 
styrs i stället av den omgivande miljön. Författarna hade därmed en hypotes om att detta borde 
innebära att det finns en synlig temperaturskillnad mellan boskap och parasit. Författarna ville 
därefter med detta som bakgrund undersöka om temperaturskillnaden var tillräckligt stor för att 
upptäckas av en värmekamera och om bilderna från värmekameran i sin tur kunde användas för att 
automatiskt ge en uppskattning på antalet parasiter. (Cortivo et al. 2016) 

Studien kom fram till att användningen av bilderna som togs med värmekameran och sedan 
processerades i olika bildbehandlingsprogram var ett mycket bra verktyg och gav en snabbare och 
mer korrekt uppskattning av antalet parasiter som angrep djuret jämfört med tidigare metoder. 
(Cortivo et al. 2016) 

2.7.2 Automatiskt varningssystem för tidig upptäckt av svansbitning hos grisar – en studie 
En studie i Storbritannien testade möjligheten att använda sig av 3D-kameror som en del i ett tidigt 
varningssystem för att uppräcka svansbitning hos grisar. (D'Eath et al. 2018) 

Svansbitning hos grisar är ett utbrett problem som orsakar grisarna både smärta och är stressande 
för djuret. Såren från sansbitningen ökar också risken för infektioner vilket kan leda till 
komplikationer som resulterar i att djuret dör. Sett till de ekonomiska aspekterna orsakar 
svansbitningen ett bortfall vid slakt motsvarande ca 1,10 € per djur. Det har också beräknats att 
djurens tillväxt påverkas negativt vilket uppskattats orsaka en ekonomisk förlust på ca 0,59 € per 
djur. Till detta tillkommer dessutom kostnader som bland annat veterinärkostnader. (D'Eath et al. 
2018) 

För att mildra problemet har man tidigare klippt svansen på grisarna men den lösningen är numera 
förbjuden inom EU och metoden är dessutom problematiskt ur ett djurskyddsperspektiv. Ett nytt sätt 
att tackla problemet är att i ett tidigt skede upptäcka riskfaktorer som leder till 
svansbitningsbeteendet hos vissa grisar och därmed kunna agera innan en allt för stor skada skett. 
Tidigare forskning hade uppmärksammat att vissa beteenden ändras före ett utbrott av svansbitning. 
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Några av de beteenden som uppmärksammats var att svanens hållning hos grisarna var i ett lågt läge, 
ökad aktivitet och rastlöshet och ett ökat bitande beteende med bett med tillräcklig kraft för att 
väcka en reaktion hos offret. (D'Eath et al. 2018) 

Syftet med studien blev därför att testa och validera möjligheten att använda sig av 3D-kameror och 
tillhörande algoritmer och undersöka hur svanshållningen förändras under och efter ett utbrott av 
svansbitning. Resultatet av studien blev att det till viss del gick att använda ett system med 3D-
kameror som ett tidigt varningssystem och att det finns en potential för ett sådant system, men att 
det fanns stora brister i det testade systemet. Författarna påpekade också att för att få ut mer av ett 
sådant system krävs det mer forskning kring svansbitningsbeteende och faktorer som leder till 
svansbitning. Det finns också problem med att tekniken i dag är dyr och för att sådant system ska bli 
ekonomiskt hållbart för de flesta gårdar behöver det ingå i ett större system med fler funktioner, 
såsom tillväxtövervakning, sjukdomsövervakning etc. (D'Eath et al. 2018) 

2.8 Äldrevård 
Valet att fokusera på just äldrevården motiveras med att kameraövervakningen inom äldrevården 
har ett syfte som konceptuellt påminner mycket om det syfte kameraövervakning inom djurhållning 
har. På grund av att det inte finns så mycket forskning kring kameraövervakning i lantbruket så får 
kameraövervakningen inom äldrevården och dess resultat utgöra en del av den teoretiska bas som 
behövs till den här undersökningen. Det är dock viktigt att belysa att det självklart finns vissa 
skillnader, varav dem främsta är att inom äldrevården är det människor som observeras och inte 
djur. Skillnaderna mellan områdena kommer att behandlas mer i analysen. 

2.8.1 EU-projektet RemoAge 
RemoAge är en förkortning för remote support of aged people, vilket var ett projekt som bedrevs 
mellan den 1 maj 2015 och den 30 april 2018. Projektet var ett samarbete mellan olika vårdgivare, 
socialkontor och akademiska institutioner i Sverige, Norge och Skottland. Projektet leddes av Region 
Norrbotten. Projektet byggde i sin tur vidare på ett tidigare projekt som förkortas RemoDem. (Bowes 
et al. 2018) 

2.8.1.1 Projektets övergripande mål och syfte 
Projektet hade som huvudsakligt mål att förbättra tjänster för äldre människor som bor i 
glesbefolkade områden (benämns framöver som vårdtagarna) och att genom dessa tjänster hjälpa 
vårdtagarna att fortsätta leva i sitt eget hem. (Bowes et al. 2018) 

Specificerat var målen följande: 

 Utveckla, testa och sprida kunskap om nya tjänster för att förbättra stödet till äldre 
människor med behov av hjälp. 

 Utveckla, testa och sprida kunskap om nya tjänster som har med fjärrstöd (eng. remote 
services) att göra. 

 Utveckla, testa och sprida kunskap om innovativa tekniska lösningar för offentliga tjänster. 
 Utveckla, testa och sprida kunskap om nya tjänster vars syfte är att träna och höja 

medvetenheten hos familjer, medborgare och tjänstemän. 
 Utveckla, testa och sprida kunskap om modeller som bygger på en transnationell 

inlärningsprocess för att stödja äldre. (Bowes et al. 2018) 

2.8.1.2 Målgrupp 
Den tänkta målgruppen till projektet var äldre som var i behov av hjälp från både sjukhusvård, 
primärvård och socialtjänst. (Bowes et al. 2018) 
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2.8.1.3 Test av nattkameror 
En av tjänsterna som föreslogs och sattes i bruk i projektet var att nattetid övervaka äldre vårdtagare 
som hade behov av tillsyn genom att använda sig av en uppkopplad övervakningskamera som 
vårdpersonalen kopplade upp sig mot med en dator eller surfplatta. De kunde därefter observera 
vårdtagaren på avstånd. (Bowes et al. 2018) 

Innan tjänsten infördes sköttes samma tjänst genom att vårdpersonalen fysiskt åkte hem till 
patienten nattetid och tittade till vårdtagaren. Det fanns flera nackdelar med det tillvägagångsättet. 
En nackdel var att det var vanligt att vårdtagaren blev väckt av misstag med dålig nattsömn som följd. 
Andra nackdelar var att vårdpersonalen tvingades åka långa avstånd varje natt och att de inte kunde 
titta till vårdtagarna speciellt många gånger på en natt då tiden inte räckte till. (Bowes et al. 2018) 

Tjänsten testades på 33 stycken vårdtagare och fler än 30 stycken vårdanställda lärde sig använda 
tjänsten. En utvärdering av tjänsten för de 33 vårdtagarna visade att hemtjänsten eller motsvarande 
sparade cirka 1000 arbetstimmar i månaden och att antalet körda kilometer i månaden minskade 
med 24 922 km genom att den nattliga tillsynen bedrevs genom kameraövervakning jämfört med 
fysiska besök. (RemoAge 2018) 

2.8.2 Socialstyrelsens studie om välfärdsteknik 
Socialstyrelsen publicerade i november 2018 en studie om användningen av trygghetskameror 
(uppkopplad kameraövervakning) och GPS-larm i 12 svenska kommuner. Studien är baserad på 
intervjuer med olika aktörer inom de 12 olika kommunerna och därför kan, enligt Socialstyrelsen, 
inte några generella slutsatser dras. Studien ska mer ses som en övergripande bild av hur de 12 
kommunerna hanterar tekniken och vilken påverkan tekniken har på verksamhet, anställda, anhöriga 
och patienter. (Socialstyrelsen 2018) 

2.8.2.1 Ekonomi 
Studien kom fram till att de kommuner som använder sig av trygghetskameror för tillsyn av äldre 
som inte behöver andra insatser gör årliga besparingar mellan 10 000 och 30 000 kr per individ med 
kamerabeserad tillsyn. (Socialstyrelsen 2018:59-60) 

2.8.2.2 Tidseffekter 
En annan effekt som studien fann var att kameraövervakningen sparade tid för kommunens 
personal. Kommunerna lyfter också fram att efterfrågan på tillsyn ökar och att kameraövervakningen 
gjort det möjligt för kommunerna att möta behovet utan att öka personalstyrkan. (Socialstyrelsen 
2018:59-60) 

En andra effekt på tidsåtgång var att personalens restid kunde minskas då personalen nu inte 
behövde ta sig till och från den som behöver tillsyn. Enligt kommunerna är det inte ovanligt att en 
sådan resa kan vara flera mil lång. (Socialstyrelsen 2018:50-51) 

2.8.2.3 Arbetsmiljö 
Ytterligare effekter gällande personalens arbetsmiljö lyftes också fram i studien. Effekterna på 
arbetsmiljö var bland annat: 

 Minskat antal långa bilresor i tjänsten med tillhörande risker, såsom t.ex. viltolyckor. 
(Socialstyrelsen 2018:18-19). 

 Minskad oro hos personalen för att av misstag råka väcka den äldre (Socialstyrelsen 
2018:52). 
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2.8.2.4 Den enskilde (den som har kamerabaserad tillsyn) 
Studien uppmärksammade att den enskilde i många fall var tveksam till tekniken och hur tekniken 
användes och var oroliga för att trygghetskameran skulle spela in hela tiden och att bilderna skulle 
sparas. Efter att ha fått reda på hur tekniken fungerar och därefter testat kameran ett tag var 
inställningen inte längre lika negativ. Den största fördelen med trygghetskameran som alla utom en 
av de intervjuade tog upp var möjligheten till en bättre nattsömn då inte längre blev störda av fysiska 
tillsynsbesök mitt i natten. (Socialstyrelsen 2018:25-27) 

Studien tog också upp det faktum att i vissa fall hade en bättre nattsömn hos den enskilde lett till att 
behovet av medicinering minskat (Socialstyrelsen 2018:19-20). 

2.8.2.5 Anhöriga 
De kvalitativa intervjuerna med de anhöriga fann att de anhöriga i de flesta fall var nöjda med 
trygghetskamerorna. Några av de fördelar som några av de anhöriga lyfte fram vid intervjuerna var 
att den enskilde fick bättre sömn då ingen störde på natten, att de anhöriga kände sig tryggare och 
att deras egen livskvalitet ökat då de inte kände samma oro som tidigare. Ytterligare en fördel som 
lyftes fram av en anhörig var att hen tidigare känt sig tvungen att besöka den enskilde på obekväma 
tider trots att den enskilde tidigare haft fysisk trygghetstillsyn, och att användandet av 
trygghetskamerorna i stället gjort att hen inte längre kände samma oro och behövde åka till den 
enskilde på obekväma tider. Förutom minskad oro kände den anhörige också att tekniken hade 
bidragit till en större flexibilitet, då hen kunde disponera sin tid bättre. (Socialstyrelsen 2018:27-28) 

2.8.3 Etik och personlig integritet vid användning av trygghetskamera 
Socialstyrelsen tar upp i sin rapport att ett tillsynsbesök, oavsett om det är via trygghetskameran 
eller ett fysiskt besök, innebär en integritetsöverskridande aktivitet och att det är väldigt viktigt att 
visa stor hänsyn. Den enskilde befinner sig i dessa tillsynssituationer i ett läge som av den enskilde 
kan uppfattas som mycket utsatt. Socialstyrelsen tar också upp tidigare forskning, vilken tar upp 
vikten av att informera den enskilde och försöka få den enskilde till att bli delaktig, för att inte känna 
obehag och vara orolig för att tekniken ska användas på ett felaktigt sätt. (Socialstyrelsen 2018:55-
59) 

Ytterligare en etisk aspekt som lyfts fram i rapporten från Socialstyrelsen (2018:21-22) är att det är 
viktigt att den enskilde ger sitt samtycke till att använda trygghetskamerorna. Inhämtandet av 
samtycke var dock något som inte alla kommuner hade några riktiga rutiner för, och det kan i vissa 
fall vara extra svårt, exempelvis om den enskilde lider av en sjukdom som påverkar beslutsförmågan 
(Socialstyrelsen 2018:24). 

2.9 Livskvalitet 
Livskvalitet är ett brett begrepp vars innebörd kan uppfattas olika beroende på vilken individ som 
tillfrågas. Det finns två olika skolor i hur livskvalitet ska mätas och uppskattas. Den ena uppfattningen 
är att livskvalitet kan ses som något objektivt och bör mätas efter funktionella hinder. Det andra 
perspektivet är att livskvalitet är en subjektiv upplevelse och därför måste mätas på ett subjektivt 
sätt (Barrera & Norton 2009). I den här undersökningen ses livskvalitet som en subjektiv företeelse. 
För att tydliggöra vad livskvalitet innebär i denna undersökning kommer den definition som World 
Health Organisation tagit fram att användas. 

2.9.1 World Health Organisations definition av livskvalitet 
World Health Organisation definierar livskvalitet som en individs uppfattning om dess plats i livet satt 
i kontext med dennes kultur och värderingar och i relation med individens mål, förväntningar och 
intressen (World Health Organization 1999). 
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2.9.2 Olika verktyg för att mäta livskvalitet 
Då livskvalitet, som tidigare nämnts, är ett brett begrepp som innefattar många olika aspekter är det 
inte helt lätt att mäta en individs uppfattning om sin livskvalitet, men det finns ett antal olika verktyg 
som är framtagna för ändamålet. 

Ett av verktygen har World Health Organisation tagit fram med hjälp av 15 hälsocenter och det har 
resulterat i två olika enkäter vars syfte är att kunna uppskatta en individs livskvalitet. Den första 
enkäten är WHOQOL-100, som är ett frågeformulär bestående av 100 frågor, och den andra enkäten 
är WHOQOL-BREF, en förenklad och nedkortad version av WHOQOL-100 som har tagits fram efter 
testning och utvärdering av WHOQOL-100. (World Health Organization u.å.)  

2.9.3 Samband mellan oro och livskvalitet 
Det finns studier som pekar på att det finns ett samband mellan olika typer av ångestsjukdomar som 
exempelvis generalized anxiety disorder och en individs uppfattning om sin livskvalitet (Barrera & 
Norton 2009). Beroende på var gränsen dras mellan vardaglig oro och ångest av sjukdomsnatur, 
backas sambandet mellan oro och en individs uppfattade livskvalitet upp olika mycket i litteraturen. 
Vardaglig oro är inte alls ett lika välstuderat område som ångest av sjukdomsnatur. I denna 
undersökning är det framför allt vardaglig oro som efterfrågas i intervjuerna.  

Ytterligare exempel på ett samband mellan livskvalitet och oro (som tidigare togs upp under stycket 
2.8.2.5 Anhöriga), återfanns hos de anhöriga till äldre med tillsynsbehov där trygghetskameran hade 
resulterat i en minskning av oro hos de anhöriga. Den minskade oron hade i sin tur lett till att de 
anhöriga tyckte att deras livskvalitet förbättrats. (Socialstyrelsen 2018:27-28) 

2.9.4 Samband mellan oro och sömnproblem 
I en artikel av Åkerstedt et al. (2007) behandlas frågan om vilken effekt stress och oro har hos en 
individ vid läggdags. Undersökningen fann att det finns ett samband mellan upplevd stress och oro 
vid läggdags och kvaliteten på sömnen. (Åkerstedt et al. 2007) 

2.9.5 Samband mellan sömn och livskvalitet 
Det finns ett samband mellan den sömnkvalitet en individ har och hur individen uppfattar sin 
livskvalitet. En studie som närmare utforskade sambandet baserades på 324 studenter i 
åldersspannet 17–47 år som läste på University of Aveiro i Portugal. Undersökningen kom fram till att 
det finns ett tydligt samband mellan kvaliteten på sömnen och hur en individ uppfattar sin 
livskvalitet. (Ruivo Marques et al. 2017:352-355) 

2.10 Analysmodell 
Styrkan med att använda en analysmodell är att en bra modell är ett enkelt sätt att förmedla det 
verkliga förhållandet som råder mellan de olika delarna i det som ska analyseras (Fredriksson 2018). 

Analysmodellen i den här undersökningen är i sin helhet tänkt att grafiskt förtydliga några av de 
viktigaste faktorerna (oberoende variabler) som behöver analyseras för att kunna se ekonomiska 
effekter och upplevd förändring av livskvalitet (den beroende variabeln). Analysmodellen har också 
som syfte att vara ett hjälpmedel vid analysen av undersökningens resultat. 

Normalt brukar en analysmodell bygga på tidigare forskning där alla kopplingar och delar i modellen 
kan styrkas med hjälp av litteraturen. I den här undersökningen är inte analysmodellen helt styrkt av 
litteraturen då tidigare forskning till stora delar saknas inom ämnet. Analysmodellen är därav delvis 
ett hypotetiskt antagande kring vad och hur kameraövervakning av boskapsdjur kan påverka 
lantbrukare. De hypotetiska delarna har i så stor utsträckning som möjligt baserats på effekter som 
uppkommit via användandet av kameraövervakning inom äldrevården. 
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En analysmodell är uppbyggd av många olika delar som tillsammans bildar en helhet. Helheten och 
delarna presenteras nedan under respektive rubrik. 

 

Figur 1: En hypotesbaserad analysmodell över kameraövervakning av boskapsdjur och dess effekter för lantbrukaren. 
Källa: Författaren 

2.10.1 Analysmodellen som helhet 
Analysmodellen består av tre olika delområden som i sin tur innehåller olika beståndsdelar. 
Delområdet Teknik och dess beståndsdelar har som syfte att representera tekniken och användandet 
av tekniken (kameraövervakning av boskapsdjur). Det andra delområdet i analysmodellen Domäner 
med eventuell påverkan är de olika domäner som hypotetiskt borde påverkas av användandet av 
tekniken (kameraövervakning av boskapsdjur). Eftersom sambandet mellan de tre domänerna och 
användandet av tekniken bygger på hypoteser har det lagts till en lila pil med tillhörande text vars 
syfte är att påvisa att sambandet mellan de två delområdena är hypotetiskt. Det sista delområdet 
Effekter för lantbrukaren och dess två tillhörande delar är analysmodellens beroende variabel, dvs de 
undersökningsfrågor som presenteras under rubrik 1.4 i inledningen. Då de tre domänerna kan ha en 
påverkan på fler än en effekt görs ingen hård koppling mellan domänerna och de två effekterna 
(ekonomiska effekter och uppfattad förändring av livskvalitet). Domänernas pilform är till för att 
symbolisera en mjukare koppling. 

2.10.2 Teknik 
Teknik syftar till att illustrera att de delar som ingår i delområdet har fokus på tekniken och hur 
tekniken används.  

2.10.2.1 Kameraövervakning av boskapsdjur 
Inom äldrevården används kameraövervakningssystemen främst för att säkerställa att den äldre har 
kommit i säng och att hen t.ex. inte har ramlat. Kameraövervakningen har därigenom kunnat ersätta 
fysisk tillsyn hos vissa individer som enbart är i behov av tillsyn (RemoAge 2018).  

För att enklare analysera tekniken kameraövervakning av boskap innehåller delen fyra olika aspekter 
som ska analyseras var för sig. De fyra aspekterna är Användningsområden (hur och till vad 
kameraövervakningssystemet används inom lantbruket), Målgrupp (hur målgruppen ser ut), 
Förbättringar (eventuella identifierade förbättringsförslag till tekniken) och Integritet (etiska aspekter 
såsom påverkan på integritet. Här kommer den etiska diskussionen som tagit plats inom äldrevården 
att vara utgångspunkt i analysen). 



17 
 

2.10.3 Eventuell påverkan av kameraövervakning (lila pilen) 
Denna del av analysmodellen är till för att symbolisera hypotesen att kameraövervakningstekniken 
har haft någon form av påverkan inom domänerna Tidsbesparing, Djur och Oro. Hypotesen grundar 
sig bland annat på de resultat som studier om kameraövervakningssystemen inom äldrevården 
genererat. 

2.10.4 Domäner med eventuell påverkan 
Delen av analysmodellen som heter Domäner med eventuell påverkan syftar till att illustrera de delar 
där en hypotetisk påverkan av användandet av kameraövervakning bör finnas för lantbrukaren. 

2.10.4.1 Tidsbesparing 
I domänen tidsbesparing analyseras om kameraövervakningssystemets leder till tidsbesparing för 
lantbrukaren. Den teoretiska bakgrunden grundar sig i att övervakning med en uppkopplad kamera 
på distans inom äldrevården har visat sig vara ett effektivt tidsbesparande verktyg. I EU-projektet 
RemoAge påvisades en tidsvinst på 1 000 timmar per månad vid fjärrtillsyn av 33 olika vårdtagare 
(RemoAge 2018). I Socialstyrelsens studie om välfärdsteknik presenteras att den uppskattade 
genomsnittliga tidsbesparingen baserat på tre kommuner låg på mellan 6 till 12 timmar per natt för 
en bil med två anställda vilket motsvarar mellan 0,75–1,5 heltidstjänster. (Socialstyrelsen 2018:65-
69)  

2.10.4.2 Djur 
I domänen djur är det främst två områden som ska undersökas; hur lantbrukaren upplever att 
lidande hos djuren samt antalet förlorade djur påverkats av kameraövervakningen.  

2.10.4.2.1 Lidande hos djuren 
Ibland uppstår det komplikationer vid kalvningar. Enligt statistik för 2017 klassificerades 3,35 % av 
alla kalvningar hos kvigor som svåra kalvningar och hos kor var procentsatsen svåra kalvningar 1,6 
(Växa Sverige 2018:21). De svåra kalvningarna orsakar ett lidande hos de drabbade djuren och för att 
minska lidandet är det viktigt att djuret snabbt kan få den hjälp det behöver. 

Det som ska analyseras är om kameraövervakningssystemet upplevs ha bidragit till ökad upptäckt av 
de komplicerade kalvningarna eller om det har haft en annan påverkan på de komplicerade 
kalvningarna som i sin tur bidragit till ett minskat lidande hos djuren.  

2.10.4.2.2 Förlorade djur 
Kalvningar medför även en del risker och saker som kan gå illa. Enligt statistik för 2017 uppgick 
bortfallet av kor kopplat till kalvningssvårigheter till 1,1 % av det totala bortfallet på 82 370 kor (Växa 
Sverige 2018:22). Förutom att kalvningarna är förenade med risker för både kor och kvigor orsakar 
förlossningssvårigheter också ett bortfall av kalvar. Andelen döfödda kalvar hos kvigor uppgick till 
7,13 % av 88 868 kalvningar år 2017 och andelen döfödda kalvar hos kor uppgick samma år till 4,12 % 
av 157 958 kalvningar. Kring statistiken med döfödda kalvar kan det diskuteras huruvida hela 
procentsatsen av kalvarna verkligen var döfödda eller om de dog på grund av kalvningssvårigheter 
och där mänsklig assistans kanske hade kunnat rädda kalven. (Växa Sverige 2018:21) 

Under detta område kommer det analyseras om kameraövervakningssystemet upplevs ha bidragit till 
ökad upptäckt av de komplicerade kalvningarna eller om det haft en annan påverkan på de 
komplicerade kalvningarna som i sin tur gjort att lantbrukaren kunnat rädda fler djur. 

2.10.4.3 Oro 
Domänen oro är tänkt att analysera vilken påverkan kameraövervakningssystemet haft för 
lantbrukarens uppfattning om sin livskvalitet. 
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2.10.4.3.1 Oro och livskvalitet 
Som tidigare beskrivits kortfattat i litteraturöversikten finns det ett samband mellan 
ångestsjukdomar och dess påverkan på individens uppfattning om sin livskvalitet (Barrera & Norton, 
2009). Inom äldrevården upplevde vissa anhöriga att kameraövervakningssystem bidragit till en 
minskad oro som därmed förbättrats deras livskvalitet (Socialstyrelsen 2018:27-28). I denna 
undersökning kommer det undersökas om kameraövervakningssystemet har haft en liknande 
påverkan på lantbrukarnas oro och om detta lett till en påverkan på deras livskvalitet. 

2.10.4.3.2 Samband mellan oro och sömnproblem 
Tidigare i litteraturöversikten togs sambandet mellan oro och sömnproblem upp. Har en tidigare 
eventuell oro hos lantbrukaren påverkat sömnen och upplever lantbrukaren att 
kameraövervakningssystemet haft en påverkan på en i dag eventuell oro så att sömnen också 
påverkats? 

2.10.5 Den beroende variabeln: Effekter för lantbrukaren 
Den beroende variabeln är de undersökningsfrågor som undersökningen ämnar att söka svaren på. 
Leder användningen av kameraövervakning av boskapsdjur till några ekonomiska effekter för 
lantbrukaren? Och har användningen av kameraövervakningen inneburit en förändring av 
lantbrukarens upplevda livskvalitet?  

2.10.5.1 Ekonomiska effekter 
Inom äldrevården har kameraövervakningssystemen visat sig ha ekonomiska effekter. De 
ekonomiska effekterna kommer främst genom minskade bilresor och tidsbesparing (RemoAge 2018). 
Har lantbrukaren fått några ekonomiska effekter genom sin användning av 
kameraövervakningssystemet t.ex. genom tidsbesparing och mindre förluster av djur? 

2.10.5.2 Upplevd förändring av livskvalitet 
Inom äldrevården upplevdes användningen av kameraövervakningssystemet ha haft en påverkan på 
både den enskildes livskvalitet i form av förbättrad nattsömn och hos de anhöriga i form av minskad 
oro (Socialstyrelsen 2018:26-27). Har lantbrukaren också upplevt en likande förändring av sin 
livskvalitet genom sin användning av kameraövervakningssystemet?  
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3 Metod 
I detta kapitlet behandlas undersökningens tillvägagångsätt för datainsamling och hur dataanalysen 
är tänkt att gå till.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Syftet i den aktuella undersökningen kan behandlas på både ett kvantitativt och kvalitativt sätt. I den 
här studien kommer frågeställningen att belysas ur ett huvudsakligt kvalitativt angreppssätt med ett 
fenomenologiskt perspektiv. Motiveringen till det valda angreppssättet grundar sig i att användarna 
med största sannolikhet inte själva fört någon direkt statistik eller gjort någon mätning på eventuella 
tidsvinster eller på minskad mortalitet hos sina djur. Det har inte heller varit praktiskt möjligt under 
de förutsättningar som fanns inför den här undersökningen, att mäta och logga effekter ute hos 
lantbrukarna innan och efter implementeringen av kameraövervakningssystemen. Dessutom var 
underlaget av respondenter i undersökningen inte tillräckligt stort för att få in tillräckligt mängd data 
för en kvantitativ studie. Undersökningen kommer därmed att fokusera på kameraövervakning av 
boskap som fenomen och där de kvalitativa värdena är i fokus. Med kvalitativa värden menas i denna 
undersökning användarens uppfattning av ekonomiska effekter och upplevd påverkan på livskvalitet 
som kameraövervakningssystemet tillfört. 

Det valda angreppsättet har i sin tur lett till att metodvalet för undersökningens datainsamling är en 
standardiserad intervju med en lägre grad av strukturering på frågorna. I en del metodteori kallas 
denna typ av intervju för semistrukturerade intervjuer och är väl lämpade ur ett fenomenologiskt 
perspektiv (Justesen & Mik-Meyer 2011:46-56). I praktiken innebär det en intervju med 
förutbestämda frågor och teman som avhandlas i en bestämd ordning och där respondenten har 
möjlighet till ett större svarsutrymme och där det finns möjlighet att avvika från intervjuguiden ifall 
respondenten skulle ta upp något oväntat men intressant tema. Genom att använda sig av en 
semistrukturerad intervju ges god möjlighet att samla in data av kvalitativ typ samtidigt som 
intervjun blir hanterbar för intervjuaren. Då intervjun är standardiserad blir ordningen på intervjun 
tydlig för intervjuaren och risken att någon fråga skulle falla bort minskar. Det större svarutrymmet 
till intervjufrågorna är ett krav för att kunna samla in bra data av kvalitativ typ ur ett fenomenologiskt 
perspektiv, då den typ av data som eftersökts är användarens upplevelse och uppfattning av ett 
definierat fenomen. Valet av intervju som metod är också tänkt att underlätta för respondenten att 
delta i undersökningen då tröskeln för att delta borde uppfattas lägre gentemot att respondenten 
ska svara på öppna frågor i enkätform utan möjlighet att kunna ställa frågor ifall något är otydligt.  

3.2 Val av produkter 
Valet att studera kameraövervakningssystem beror på att tekniken förefaller vara relativt väl 
implementerad i det svenska lantbruket och i andra sektorer såsom äldrevården. Jämfört med andra 
typer av digitala hjälpmedel och verktyg riktade mot lantbruket är också 
kameraövervakningssystemen relativt vanliga. Lantbruk i Sverige är dessutom i internationella mått 
mätt ganska småskaliga, vilket i sin tur kan ha en påverkan på det svenska lantbrukets möjlighet att 
införskaffa ny dyr teknologi såsom jordsensorer och olika GPS-system som ofta är anpassade för 
storskaliga lantbruk. Kameraövervakningssystemenen har troligen också en lägre prisbild och lägre 
implementeringskostnad i jämförelse med t.ex. jordsensorer, vilket borde innebära att marknaden 
för kameraövervakningssystem i Sverige är god. Detta i sin tur borde möjliggöra att hitta tillräckligt 
många användare för en undersökning i Sverige.  

För att hitta lämpliga kameraövervakningssystem till undersökningen har jag varit i kontakt med ett 
svenskt företag som utvecklar och tillhandahåller olika produkter och digitala tjänster riktade mot 
lantbruket. De har i sitt sortiment ett antal olika kameraövervakningssystem. Av dessa 
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kameraövervakningssystem har jag i denna undersökning valt att utgå från två stycken. Anledningen 
till valet av just de två kameraövervakningssystemen är dels att produkterna påminner mycket om de 
kameraövervakningssystem som används inom äldrevården, dels att de är så väl implementerade på 
marknaden att användarna har hunnit använda dem under tillräckligt lång tid för att kunna utvärdera 
eventuella effekter av tekniken. De båda kameraövervakningssystemen har liknande funktioner, med 
huvudfunktion att övervaka djur i olika situationer på gården. Även andra övervakningsområden 
finns. Det finns några större skillnader mellan systemen: med kameraövervakningssystem 1 finns 
ingen begränsning för antalet kameror som kan anslutas och de två systemen kopplar upp sig på 
olika sätt. I kameraövervakningssystem 2:s fall innebär uppkopplingsmetoden en bättre räckvidd. 

3.2.1 Kameraövervakningssystem 1 
Kameraövervakningssystem 1 kopplas till ett befintligt trådlöst nätverk och kameran kopplas därefter 
upp mot internet. Användaren kopplar sedan upp sig mot kamerasystemet via en applikation på sin 
telefon eller surfplatta. När detta är gjort har användaren möjlighet att använda flera olika funktioner 
som specificeras nedan. 

3.2.1.1 Sammanfattning av kameraövervakningssystems 1 funktioner  
 Inspelningsfunktion 
 Förinspelningsfunktion (spelar in 2 sekunder i förväg innan händelse inträffar framför 

kameran) 
 Rörelsedetektering med passiv infraröd sensor 
 Vattentålig (IP66) 
 Nattseende 
 Digital zoom 

3.2.2 Kameraövervakningssystem 2 
Kameraövervakningssystem 2 är ett system där kameran ansluts till en utomhusantenn som i sin tur 
sänder dataströmmen till en mottagarantenn som i sin tur är kopplad till en mottagarenhet. 
Mottagaren kopplas i sin tur till en TV eller datorskärm. Mottagaren kan även kopplas upp mot 
internet och kameraövervakningssystemet kan på så sätt användas genom en applikation på telefon 
eller surfplatta. När detta är gjort har användaren möjlighet att använda flera olika funktioner som 
specificeras nedan. 

Systems konstruktion ger en god räckvidd vid fri sikt (upp till 1 250 m) och lantbrukaren behöver inte 
ha något trådlöst nätverk i ladugården. Upp till fyra kameror kan kopplas till mottagaren.  

3.2.2.1 Sammanfattning av kameraövervakningssystems 2 funktioner  
 Upp till 1 250 meters räckvidd 
 Inspelningsfunktion 
 Förinspelningsfunktion (spelar in 2 sekunder i förväg innan händelse inträffar framför 

kameran) 
 Rörelsedetektering med passiv infraröd sensor 
 Vattentålig (IP66) 
 Nattseende 
 Digital zoom 

3.3 Primärdata 
Med primärdata åsyftas den data som skapas av författaren och i denna undersökning kommer 
primärdata att utgöras av de telefonintervjuer som utförs av författaren. Telefonintervjuerna 
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kommer att spelas in och transkriberas och bifogas till uppsatsen så att läsaren kan ta del av den 
primärdata som används till undersökningen. (Lindstedt 2017:223-224) 

3.4 Urval av respondenter 
Jag har valt att avgränsa mig till att fokusera på gårdar som har nötkreatur. Anledningen till detta är 
tanken om att kunna få fram ett resultat som skulle kunna vara någorlunda generaliserbart och som 
på så sätt blir mer användbart för de som är intresserade av undersökningen och för de lantbrukare 
som vill använda resultatet och applicera det på sin egen situation. Djurhållning i form av grisar och 
kycklingar har liknande behov och en liknande problematik, men kostnaden för en förlorad 
griskulting eller kyckling är inte i samma proportioner som förlusten av en kalv och därmed blir det 
svårt att jämföra de ekonomiska vinsterna mellan olika typer av djur. Lantbrukarens arbetssituation 
ser också något annorlunda ut mellan gårdar som har olika sorters djur, vilket skulle kunna göra att 
den upplevda påverkan på livskvaliteten blir svårare att jämföra mellan de olika typerna av 
djurhållning. Lantbrukare som håller nötkreatur är också den största användargruppen bland de 
referensbönder som företaget har kontakt med.  

3.4.1 Val av och kontakt med respondenter 
För att komma i kontakt med lantbrukare som använder kameraövervakningssystem 1 och 2 fick jag 
med företagets hjälp kontakt med några av företagets referensbönder. Att vara referensbonde till 
företaget innebär att de uppgett ett intresse att samarbetat med företaget i olika sammanhang, 
oftast genom att utvärdera deras produkter och tjänster. Av referensbönderna har jag valt att enbart 
ta med de som har nötkreatur. Efter den gallringen återstod sex gårdar och i nästa steg i processen 
kontaktades de sex gårdarna och de utvalda gårdarna tillfrågades om de var intresserade av att delta 
i undersökningen. Första kontakten med referensbönderna skedde med brev (bilaga A: 
Introducerande brev till respondenter). Av de sex tillfrågade gårdarna meddelade en att de var 
intresserad av att delta i undersökningen och en tid för telefonintervju bokades via e-post.  

För att få med fler respondenter till undersökningen kontaktades företaget som tillhandahåller 
kameraövervakningssystemen återigen och företaget gjorde ett utskick med en intresseanmälan till 
ca 100 av sina kunder. Utskicket resulterade i 8 intresseanmälningar varav 5 av dessa var lantbrukare 
som arbetar med nötkreatur. De fem lantbrukarna kontaktades därefter via e-post och tider för 
telefonintervjuer bokades.  

3.4.2 Benämning och presentation av respondenter 
För att få en överblick av de respondenter som tackat ja till att medverka i undersökningen och för 
att på ett enkelt sätt hålla respondenterna anonyma och samtidigt möjliggöra vidare bearbetning av 
datamaterialet som lämnas av respondenterna kommer respondenterna här efter att benämns som 
”Lantbrukare A–F”. Vid intresseanmälan fick lantbrukarna möjlighet att ge grundläggande 
information om sig själva, typ av gård och vilka djur de håller. Detta presenteras i tabell 2 i resultatet.  

3.5 Intervjuer 
Undersökningens valda datainsamlingsmetod är kvalitativa intervjuer med ett semi-strukturerat 
upplägg. 

3.5.1 Intervjuguide 
För att göra upplägget så tydligt som möjligt för genomförandet av intervjuerna har det skapats en 
intervjuguide till undersökningen som är tänkt att ge intervjun en viss ordning och att de valda 
frågorna tas upp och inte missas.  
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Som förespråkas i Henricson (2017:144-145) bör en bra formulerad intervjuguide högst bestå av en 
A4-sida, vilket också var målet för undersökningens intervjuguide. Texten i intervjuguiden har också 
medvetet hållits så lättläst som möjligt för öka dokumentets sannolikhet att fungera som ett bra stöd 
för den individ som ska utföra intervjuerna, vilket också är något som Henricson (2017:147-148) 
lägger vikt vid. Intervjuguiden hittas i bilaga B: Intervjuguide. 

3.5.2 Genomförandet av intervjuer 
Intervjuerna kommer att genomföras som telefonintervjuer och utföras av författaren. Valet att 
använda telefonintervjuer trots metodens brister gentemot att bedriva intervjuerna fysiskt på plats 
hos respondenterna beror på att respondenterna är utspridda över ett stort geografiskt område. För 
att ge respondenterna en bra möjlighet att kunna delta har respondenterna i ett tidigare skede 
kontaktats och en tid för intervju bestämdes tillsammans med respondenten.  

Genom att låta intervjuerna spelas in elektroniskt förenklas den efterföljande analysen av 
datamaterialet betydligt och möjliggör transkribering. Därför kommer respondenterna i början av 
intervjun att tillfrågas om de samtycker till att spela in intervjuerna. Om samtycke ges kommer 
intervjuerna att spelas in med Android-applikationen ACR, vilket är en applikation som är specifikt 
utvecklad för att spela in telefonsamtal. Telefonsamtalen och inspelningen av dessa kommer att 
göras på en Samsung Galaxy S7 Edge. Om respondenten inte skulle ge sitt samtycke till att intervjun 
spelas in elektroniskt kommer skriftliga anteckningar att tas fortlöpande under intervjun. 

3.5.3 Pilotintervju 
För att säkerställa att frågorna i intervjun är bra formulerade, inte är ledande och ger den data som 
behövs för att genomföra undersökningen kommer det att utföras en pilotintervju på en riktig 
respondent, vilket enligt Justesen & Mik-Meyer (2011:46-52) är det optimala. Pilotintervjun ger även 
möjlighet till att testa att applikationen för inspelning fungerar korrekt och att kvaliteten på 
ljudinspelningen är tillräckligt god för att kunna transkribera intervjuerna.  

Att låta materialet från pilotintervjun ingå i undersökningen är något som Justesen & Mik-Meyer 
(2011:46-52) anser är helt okej under förutsättning att viss hänsyn tas i den efterföljande analysen. 
Pilotintervjun kommer därför att ingå i undersökningens datamaterial, men hänsyn kommer att tas 
när materialet ska analyseras eftersom frågorna mellan pilotintervjun och de efterföljande 
intervjuerna kan skilja något åt. 

3.6 Analysmetod 
Då undersökningen använder sig av ett kvalitativt angreppsätt kan inte några kvantitativa analyser 
och slutsatser dras. Det innebär att den ekonomiska effekten och effekten på livskvalitet är 
upplevelser som lantbrukaren beskrivit och därmed inte statiskt signifikant och statistisk säkerställda, 
utan effekterna är subjektiva upplevelser. 

3.6.1 Analys av genomförda intervjuer 
Textanalys är en metod som lämpar sig väl för undersökningens valda angreppsätt. Textanalysen 
kommer att tillämpas på ett sådant sätt att textmaterialet kommer att bearbetas iterativt och 
därefter resultera i ett raster av olika kategorier och teman tillsammans med belysande exempel och 
sammanfattande datatabeller. (Lindstedt 2017:232-236)  

För att möjliggöra en textanalys av intervjuerna kommer intervjuerna att spelas in och därefter att 
transkriberas i sin helhet vilket ger möjlighet till att arbeta med datamaterialet i en textanalys. För att 
säkerställa en så korrekt analys som möjligt har inte språk eller grammatik rättats i transkriberingen. 
Eventuella citat som lyfts av lantbrukarna kommer dock att normeras skriftspråkligt för att öka 
läsbarheten. 
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3.7 Kvalitetskriterier 
Eftersom undersökningen har ett kvalitativt angreppsätt har jag valt att inte använda mig av 
begreppen validitet och reliabilitet utan att i stället använda kvalitetskriterier. Motiveringen till detta 
val är att i kvalitativa studier har begreppen validitet och reliabilitet annan betydelse jämfört med 
den betydelse som de har i kvantitativa studier. Den kvalitativa studien har som ambition att 
upptäcka företeelser, beskriva uppfattningar eller att tolka innebörden i livsvärden. Validitet 
omfattar därför i en kvalitativ undersökning snarare hela forskningsprocessen i stället för att 
beteckna att vi studerar rätt sak, vilket är dess innebörd i en kvantitativ undersökning. Begreppen 
validitet och reliabilitet är också mer sammankopplade än i kvantitativa studier, till den graden att 
det inte brukar talas om reliabilitet i kvalitativa studier, då reliabiliteten blir en utbyggnad av 
validiteten. (Patel & Davidson 2011:105-109) 

I strävan att uppnå så hög kvalitet som möjligt har följande kvalitetskriterier satts upp och strävats 
efter: 

 Undersökningens tillvägagångsätt har beskrivits på ett så noggrant sätt som möjligt för att 
vara så transparent som möjligt, vilket enligt Justusen & Mik-Meyer (2011:32-33) är en del av 
transparenskriteriet.  

 Undersökningen tillämpar respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna har fått ta 
del av resultat och analysmaterialet och får möjlighet att kommentera och korrigera ifall det 
skulle vara något som inte respondenten inte håller med om eller har missuppfattats. 
Respondentvalideringen skedde via mejl. (Justesen & Mik-Meyer 2011:38-40) 

 De transkriberade intervjuerna bifogas till uppsatsen, vilket möjliggör att läsarna själva kan 
skaffa sig en uppfattning kring huruvida författaren har tolkat respondenternas svar korrekt. 

3.8 Etiska aspekter 
God forskning ska alltid följa vissa etiska riktlinjer. I denna undersökning har jag strävat efter att 
uppfylla de fyra forskningsetiska huvudkraven som Lindstedt (2017:51-55) lägger stor vikt vid. De fyra 
kraven som tas upp är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

3.8.1 Informationskravet 
Informationskravet belyser vikten av att informera alla de individer som deltar i undersökningen hur 
undersökningen kommer att gå till, vilket dess syfte är och att de deltar helt frivilligt och därmed kan 
avbryta sin medverkan när de vill (Lindstedt 2017:51-52). För att tillgodose kravet informerades alla 
deltagarna skriftligt om undersökningen och dess syfte och att deras medverkan är helt frivillig. Den 
skriftliga informationen skickades ut i samband med intresseanmälningarna, och i brevform till 
referensgårdarna.  

3.8.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet tar upp det faktum att de som deltar i undersökningen själva har rätt att ta ställning 
till sin medverkan och att informerat samtycke ska lämnas (Lindstedt 2017:52). För att uppfylla 
kravet skickades en informationsblankett med tillhörande samtyckesblankett till alla deltagarna som 
visat intresse för att delta i undersökningen. I informationsblanketten presenterades återigen 
information gällande deltagarnas möjlighet att själva aktivt ta ställning till sin medverkan i 
undersökningen och hur personuppgifter behandlas i undersökningen. Deltagarna fick två val för att 
lämna informerat samtycke, antingen genom att fylla i samtyckesblanketten och skicka tillbaka den 
eller att göra det muntligt vid intervjutillfället. 
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3.8.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet tar upp vikten av att hantera alla deltagare med största möjliga 
konfidentialitet och att hantera personuppgifter och lämnade uppgifter på ett säkert sätt så inga 
obehöriga får tillgång till informationen (Lindstedt 2017:52-55). För att möta kravet har samtliga 
deltagare anonymiserats i undersökningen och deltagarnas personuppgifter har hanterats varsamt 
och på ett säkert sätt så att inga andra än författaren själv har kunnat ta del av dem. 

3.8.4 Nyttjandekravet 
Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att de uppgifter som samlas in i undersökningen enbart 
får användas till forskningsändamål (Lindstedt 2017:55). För att tillgodosekravet har jag inte delat 
eller sålt några uppgifter till kommersiella aktörer eller på något annat sätt haft några andra avsikter 
än att använda uppgifterna till den egna forskningen. 

3.8.5 Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
Dataskyddsförordningen är ett EU-direktiv som har förstärkt och uppdaterat de regler som bland 
annat gäller för hantering av personuppgifter. Direktivet gäller inom hela EU och för Sveriges del 
innebär direktivet att personuppgiftslagen (PuL)) har ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). 
Dataskyddsförordningen ställer hårdare krav på att ett aktivt samtycke ges för att det ska vara tillåtet 
att hantera personuppgifter. För att säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs har samtliga 
deltagare fått lämna ett aktivt samtycke till att delta i undersökningen och samtliga deltagare har 
blivit informerade vilka rättigheter de har i enlighet med dataskyddsförordningen och vem som är 
personuppgiftsansvarig för undersökningen. (Datainspektionen u.å.-b) 

3.9 Metodkritik 
Intervju som datainsamlingsmetod har ett antal nackdelar varav de mest framträdande listas här: 

 För att möjliggöra en bra analys bör intervjun spelas in elektroniskt, då bland annat Justusen 
& Mik-Meyer (2011:46-51) poängterar svårigheten i att föra tillräckligt detaljerade 
anteckningar vid en intervju. Det innebär att om respondenten inte känner sig bekväm med 
att intervjun spelas in så kan en del viktiga data försvinna eftersom intervjuaren inte hinner 
få med all information. 

 Eftersom intervjuerna kommer bedrivas som telefonintervjuer finns det risk för att tekniken 
krånglar, både i form av inspelningsapplikation till sådant som att telefonen kanske laddar ur, 
tappar täckning eller låser sig. 

 Ytterligare en nackdel med telefonintervju är att respondentens kroppsspråk inte kommer 
med i intervjun. 

För att minska effekterna av några av nackdelarna har följande åtgärder vidtagits: 

 Testa inspelningsutrustningen ordentligt innan intervjuerna och säkerställ att allt verkligen 
kom med i inspelningarna efter utförd intervju. 

 Säkerställ att intervjuaren har en fulladdad telefon och bra täckning där denne utför 
intervjun. 

 Ha tillgång till papper och penna i det fall intervjun eller delar av den behöver antecknas. 
Även vid en inspelad intervju är detta positivt då intervjuaren får möjlighet att anteckna 
eventuella tankar som kommer upp vid intervjutillfället. 
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4 Genomförande och resultat 
I detta kapitel presenteras de viktigaste delarna av resultatet från intervjuerna med lantbrukarna. 
Resultatet på frågorna presenteras med en resultattext och sammanfattas i slutet med en tabell. För 
en mer helhetlig översikt av resultatet på frågorna finns en större tabell som bilaga C: 
Sammanfattningstabell. I bilagorna finns även samtliga transkriberade intervjuer. 

Tabell 2: överblick av undersökningens respondenter. 

Lantbrukare Kön Typ av djur Övrigt 
Lantbrukare A Kvinna Mjölkkor och 

slakttjurar 
Pilotintervju 

Lantbrukare B Man Hästar, köttkor, får  
Lantbrukare C Kvinna Köttkor  
Lantbrukare D Man Mjölkkor  
Lantbrukare E Man Köttkor  
Lantbrukare F Man Mjölkkor  

 

4.1 Inledningsfrågor 
Detta avsnitt tar upp resultatet från frågorna i inledningsfasen av intervjuerna. 

4.1.1 Vad var det som från början gjorde er intresserad av kameraövervakning? 
Svaren på frågan om vad som gjorde lantbrukarna intresserad av kameraövervakning från början var 
något spridda även om större delen av svaren från lantbrukarna innefattade att få bättre koll på sina 
djur, framför allt vid kalvning. Två av lantbrukarna blev intresserade av kameraövervakningssystemen 
för att få bättre koll på kalvningarna på gården.  

Ja, för att få bättre överblick och hela tiden kunna kontrollera hur de [djuren] ligger till så 
att inga kalvningar går snett, utan att man hela tiden kan vara behjälplig. – Lantbrukare E 

Lantbrukare C blev intresserad primärt för möjligheten till mer fritid och lantbrukare B valde att 
införskaffa kamerorna för att få bättre koll på både djur och ägor. Ett aningen oväntat svar var från 
lantbrukare F som hade införskaffat kamerorna primärt för att öka säkerheten för sin personal. 

Och för att jag ska ha koll på att det inte har hänt dem något så tyckte jag att det var skönt 
att kunna slå en koll, att dem ja… jag har den ju inte så att den filmar när dem jobbar. 
Alltså, vi har ju en mjölkanläggning, eller vi har ju mjölkkor, så jag filmar inte när de 
mjölkar men jag filmar så att jag ser när de byter grupper och hur dem flyttar djur och det 
här. – Lantbrukare F 

Tabell 3: Kort sammanfattning av svaren på frågan vad som gjorde respondenterna intresserade av kameraövervakning. 

Lantbrukare Svar 
A För kalvningar.  
B Ha koll på djur och ägor. 
C Få mer fritid. 
D Köpte efter rekommendation. 
E För kalvningar. 
F För personalens säkerhet. 
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4.1.2 På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kamerorna? 
Samtliga lantbrukare utom lantbrukare A använder kameraövervakningssystemen på regelbunden 
basis. Lantbrukare A använder inte längre kameraövervakningssystemen. Lantbrukare B tar hand om 
djur som är omhändertagna av myndigheter och har ej haft kalvningar i sin verksamhet, men 
däremot fölningar. Han har indirekt erfarenhet av kameraövervakning av kor och kalvningar via en 
bekant med samma typ av kameror som han ibland refererar till. Samtliga lantbrukare utom 
lantbrukare A och B svarar att kameraövervakningssystemet används till kalvning och det är 
framförallt på obekväma tider såsom kvällstid som kamerorna används hos de flesta lantbrukarna. 

Ja men det är tillexempel om det är ett sto som vi vet är, eller en ko om det är dags för 
kalvning eller fölning så har man på den där kameran så i stället för att gå upp mitt i 
natten så tar man bara och går in på kameran och tittar och man ser ju på djuren om de är 
lugna och trygga eller om de har börjat gå runt och är oroliga och så här va. – Lantbrukare 
B 

Övriga användningsområden som tas upp är övervakning av gård och ägor, övervakning av lösdrift 
och foderbord samt för att se att arbetet flyter på som förväntat och på så sätt höja personalens 
säkerhet. Lantbrukare A poängterar att tanken med kameraövervakningssystemet från början var att 
använda det till kalvningar, men då de har bemanning nästa hela dygnet runt så används inte 
kamerorna. 

Jag hade ju tänkt att dagligen använda det just när det gäller kalvningar. För att det för att 
det inte ska liksom ske något olyckligt när någon kalv dör i onödan eller det går fel med 
någon förlossning. Nu är ju vi bemannade här nästan dygnet runt i alla fall just vad det 
gäller kalvningarna. – Lantbrukare A 

Tabell 4: Kort sammanfattning av svaren på frågan i vilka situationer och på vilket sätt respondenterna använder 
kameraövervakningssystemet. 

Lantbrukare Svar 
A Använder ej. 
B Använder regelbundet. Övervakning t.ex. vid fölning och av gård och ägor. 

Särskilt nattetid. 
C Använder regelbundet. För kalvning. Särskilt morgnar, kvällar och när de ej 

är på plats. 
D Använder regelbundet. För kalvning. Särskilt kvällstid. 
E Använder regelbundet. För kalvning och övervakning av lösdriften. 
F Använder regelbundet. För personalens säkerhet, foderbordet och 

kalvning. Särskilt kvällstid. 
 

4.2 Tidseffekter 
Detta avsnitt presenterar resultatet på de viktigaste frågorna som rör lantbrukarens upplevelser 
angående kameraövervakningssystemets effekter gällande tidsbesparing. 

4.2.1 Upplever ni att kameraövervakningssystemet gjort att ni sparar tid? 
Fyra av de sex intervjuade lantbrukarna upplevde att de sparade tid genom sin användning av 
kameraövervakningssystemet. Lantbrukare D upplevde inte att kameraövervakningssystemet gjort 
att tid kunnat sparats än, men lyfte fram att tidsvinsten kanske kommer i framtiden och att de måste 
lära sig att lita mer på tekniken.  
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Inte riktigt än. Känner väl att man behöver börja lära sig att lita mer på det först innan 
dess. Men jag misstänker att vi kommer göra det, då framigenom. – Lantbrukare D 

Lantbrukare A upplevde inte att kamerorna sparade tid då kameraövervakningssystemet inte 
användes. 

Lantbrukare Svar 
A Nej. 
B Ja. 
C Ja. 
D Nej. (Inte än.) 
E Ja. 
F Ja. 

 

4.2.2 På vilket sätt? 
På följdfrågan om på vilket sätt de upplevde tidsbesparingar var svaret bland annat att de slapp åka 
till djuren i rena inspektionsrundor, t.ex. vid och inför kalvning, eftersom kameraövervakningen kan 
göras från hemmet. Lantbrukare C lyfte också fram att kameraövervakningssystemet skapat en 
mycket stor flexibilitet hos dem:  

Och sen kan jag ju sitta inomhus och se om allting funkar som det ska. Alltså en kalvning 
kan ju vara alltifrån 2 timmar till kanske upp till 6–7 timmar och då kan jag liksom kolla så 
att allting går som det ska samtidigt som jag inte är på plats. – Lantbrukare C 

Lantbrukare B lyfte också fram att han inte behövde vara på plats på nätterna vid och inför fölning. 

Tabell 5: Kort sammanfattning av svaren på följdfrågan på vilket sätt respondenterna har sparat tid.  

Lantbrukare Svar 
A - (svarade nej på föregående fråga) 
B Inför och vid fölning. Behöver inte vara på plats på nätterna. 
C Inför och vid kalvning. Kan vara hemma och övervaka.  
D Slippa åka för att se om något behöver göras t.ex. fylla på foder. Slipper 

sista kvällsrundan för att kolla t.ex. kalvningsboxen. 
E Att slippa åka till djuren, man kan kontrollera från hemmet. 
F Slipper åka ut till ladugården varje kväll och om det är kalvning. 

 

4.3 Djur 
Detta avsnitt redovisar resultatet för de viktigaste frågorna som handlar om 
kameraövervakningssystemets uppfattade effekter och påverkan vid kalvning. 

4.3.1 Använder ni kamerorna vid kalvning? 
Fyra av de sex intervjuade lantbrukarna använde kameraövervakningssystemet vid och inför 
kalvning. Lantbrukare A använder inte kamerorna alls. Lantbrukare B har inte haft några kalvningar 
på sin egen gård, men har använt kamerorna vid och inför fölning. Lantbrukare D använde 
kameraövervakningssystemet inför kalvningarna men inte vid kalvningarna. 

Inte me… ja de sitter ju i kalv... på den ena kalvningsboxen och där är det ju mer en som 
sagt var kontroll och se, man tittar och… Sen används de ju inte vid kalvningen utan mer 
inför kalvningen om man … ändrar ordföljden på det eller vad man ska säga. – 
Lantbrukare D 
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Tabell 6: Kort sammanfattning av svaren på frågan om respondenterna använder kameraövervakningssystemet vid 
kalvning. 

Lantbrukare Svar 
A Nej. 
B Nej. (Men fölning.) 
C Ja. 
D Ja. 
E Ja. 
F Ja. 

 

4.3.2 Hur omfattande är kalvning på er gård? 
Svaret på frågan om hur omfattande kalvningarna är hos de olika lantbrukarna skiljde sig åt en del då 
gårdarna var av olika storlekar och typ. Lantbrukare B hade inga kalvningar alls, men fölningar 
förekommer i mindre skala på gården. Hos lantbrukare C var kalvningarna koncentrerade till en 6–8 
veckors period. 

Alltså, vi försöker ha kalvningen under så kort tid som möjligt eftersom det är så pass hög 
arbetsbelastning så mellan 6–8 veckor är själva kalvningsperioden. – Lantbrukare C 

Hos Lantbrukare A, D och F var kalvningarna jämt fördelade över året. Lantbrukare E uppgav inte hur 
kalvningarna var fördelade över året. 

Tabell 7: Kort sammanfattning av svaren på frågan hur omfattande kalvningen är på respondentens gård. 

Lantbrukare Svar 
A 50–60 kalvningar/månad. Jämt fördelat över året. 
B -  
C 20 kalvar under en 6–8 veckorsperiod per år. 
D 200 kalvningar. Jämnt fördelat över året. 
E 30 kalvningar om året. 
F 150–160 kalvningar om året. Jämnt fördelat över året. 

 

4.3.3 Hur stort antal av dessa kalvningar uppskattar ni kräver er assistans? 
Lantbrukarna hade lite olika uppskattningar kring hur ofta det förekom kalvningar som krävde 
assistans. Uppskattningarna varierade mellan 1,6 % och 10 % med ett genomsnitt på 4,16 %. 
Lantbrukare B uppskattade antalet kalvningar och fölningar som behövde hjälp vid ungefär 1 av 10, 
då lantbrukare B själv inte har några kalvningar på sin gård baserar han antalet kalvningar som 
behövde hjälp på vad en bekant lantbrukare har. 

Så just om du har ett hundratal djur så är det extra stor, ja det är ju så viktigt att det för 
ekonomiskt stort lidande om man blir av med djur. Och lidande för djuren också givetvis 
om det händer någonting men, det är ju komplikationer. På tio fölningar eller kalvningar 
är det kanske en som det trasslar sig va och då har man ju möjlighet att hjälpa till där. – 
Lantbrukare B 

I intervjun med lantbrukare C och D missades denna fråga, men frågan kompletterades i 
respondentvalideringen med lantbrukarna. Lantbrukare C uppskattade antalet till 1 av 20 och 
lantbrukare D uppskattade antalet kalvningar som kräver assistans till 2 %. 
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Tabell 8: Kort sammanfattning av svaren på frågan om hur stort antal kalvningar som respondenterna uppskattar behöver 
assistans på deras gårdar. 

Lantbrukare Svar 
A 1/60. 
B 1/10 (fölningar och kalvningar). 
C 1/20 
D 2 % 
E 1/30. 
F 3 %. 

 

4.3.4 Vilka svårigheter upplevde ni innan kameraövervakningen var på plats? 
De svårigheter som upplevdes hos flera av lantbrukarna var att innan kameraövervakningssystemet 
var på plats behövde de fysiskt åka ut många gånger till djuren och titta till dem. En annan sak som 
lyftes fram av lantbrukare E var att de var tvungen att vara på plats i många timmar när väl 
kalvningarna påbörjat. Lantbrukare C påpekade också att varje fysiskt besök ute hos djuren brukade 
resultera att hon blev smutsig och behövde ta en dusch efteråt, vilket upplevdes jobbigt om det var 
många besök per kväll.  

… duscha fem gånger på en kväll är man ju inte intresserad av men behöver jag bara gå ut 
en gång i stället för fem så blir det ju att vi sparar, dels sparar vi ju transporten inifrån och 
ut till stallet och sen så behöver jag inte vara där så blir jag ju inte skiten heller. – 
Lantbrukare C 

Lantbrukare A använder ej kameraövervakningssystemet. I intervjun med lantbrukare B missades 
frågan. 

Tabell 9: Kort sammanfattning av svaren på frågan vilka svårigheter respondenterna upplevde vid kalvning innan 
kameraövervakningen var på plats. 

Lantbrukare Svar 
A - (använder ej kamerorna) 
B - (missades i intervjun) 
C Att behöva gå ut 5 gånger per kväll och titta till djuren och sedan duscha. 
D Åkte ut till djuren fler gånger och tittade vid kalvning. 
E Att man behövde vara på plats i många timmar när kalvningarna väl hade 

påbörjat. 
F Att man tvungen att fysiskt åka ut och titta till. 

 

4.3.5 Hur upplevs de svårigheterna i dag? 
Hos fyra av de sex intervjuade lantbrukarna upplevdes de tidigare svårigheterna som mindre i dag, 
som t.ex. hos lantbrukare F: 

Så egentligen kanske det inte var problem med kalvningar utan det sköna är att man kan 
titta då innan man går och lägger sig eller när man har lagt sig att ”jamen, det är lugnt i 
ladugården”. – Lantbrukare F 

Hos lantbrukare A användes inte kameraövervakningssystemet och i intervjun med lantbrukare B 
missades frågan. 
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Tabell 10: Kort sammanfattning av svaren på frågan hur respondenterna upplever svårigheterna från föregående fråga i 
dag, när kamerorna är på plats.  

Lantbrukare Svar 
A - (använder ej kamerorna) 
B - (missades i intervjun) 
C Minskade, om hen ser att allt fungerar som de ska i kamerorna behöver 

hen inte gå ut alls. 
D Minskade, slipper sista kontrollresan på kvällen. 
E Minskade, kan nu kontrollera att allt går som det ska utan att vara på plats. 

F Minskade, behöver inte åka ut för att ha koll och kan somna med gott 
samvete. 

 

4.3.6 Upplever ni att kameraövervakningssystemen gjort att ni kunnat upptäcka fler 
komplicerade kalvningar? 

Tre av lantbrukarna upplevde att kameraövervakningssystemet hade gjort det möjligt att upptäcka 
fler komplicerade kalvningar. Lantbrukare C lyfte fram att de fick bättre koll hela dygnet: 

Ja, man får ju mer koll hela dygnet så att säga. Alltså jag skulle ju kunna ställa klockan mitt 
i natten för att titta i kameran men jag kanske inte ställer klockan för att gå ut för att då 
kanske jag inte somnar igen. – Lantbrukare C 

Något som också lyftes fram hos flera av lantbrukarna var att utan kameraövervakningssystemet 
hade troligen de svåra kalvningarna upptäckts ändå, men med hjälp av kamerorna upptäcktes de 
komplicerade kalvningarna i tid. Hos lantbrukare B har de inte haft några kalvningar, men tekniken 
ansågs göra det möjligt att upptäcka svåra fölningar. Lantbrukare D upplevde inte att tekniken hade 
möjliggjort att de upptäckt några svåra kalvningar än, men att de haft kamerorna en kort tid1 och att 
de inte trodde att tekniken kunde upptäcka svåra kalvningar, utan snarare göra det möjligt att se när 
kalvningarna är på gång och på så sätt kunna ingripa i tid. Lantbrukare A upplevde inte att de 
upptäckte komplicerade kalvningar med kamerorna, då de inte använder kamerorna utan de tittar till 
djuren fysiskt i stället. I respondentvalideringen lade lantbrukare D återigen vikt vid att de 
komplicerade kalvningarna alltid upptäcks, men att det viktiga är att upptäcka de komplicerade 
kalvningarna i tid. 

Tabell 11: Kort sammanfattning av svaren på frågan om respondenterna upplever att kameraövervakningssystemet gjort 
att de har kunnat upptäcka fler komplicerade kalvningar. 

Lantbrukare Svar 
A - (använder ej kamerorna) 
B Ja. (gäller fölningar) 
C Ja. 
D Nej. (haft kamerorna för kort tid) 
E Ja. 
F Ja. 

 

                                                           
1 I intervjun frågades aldrig lantbrukaren hur länge de haft kameraövervakningssystemet. Följdfrågan togs upp i 
respondentvalideringen där lantbrukare D uppgav att de hade haft kamerorna i ca 2 månader. 
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4.3.7 Om ja, upplever ni att det resulterat i ett mindre lidande för djuren? 
Tre av lantbrukarna upplevde att kameraövervakningssystemet minskat lidandet för sina djur vid 
komplicerade kalvningar och fölningar då de kunnat ingripa tidigare. Lantbrukare F trodde att 
kameraövervakningssystemet minskat lidandet hos sina djur en aning då de kanske kunnat upptäcka 
de komplicerade fallen lite tidigare än innan, men att det kanske främst var lantbrukarens eget 
välbefinnande som påverkats. 

Jao, det hade det ju eller ja, vi kanske upptäckte lite tidigare än vad vi hade gjort annars 
för det var ju en sån där som vi visste om och den hade vi nog åkt ut och tittat på i alla fall. 
Utan det är nog mer mitt välbefinnande. – Lantbrukare F 

Lantbrukare D upplevde inte att kamerorna minskat lidandet för sina djur vid komplicerade 
kalvningar. Lantbrukare A använder inte kameraövervakningssystemet. 

Tabell 12: Kort sammanfattning av svaren på följdfrågan om respondenterna upplever att kamerasystemet lett till minskat 
lidande för djuren. 

Lantbrukare Svar 
A - (använder ej kamerorna) 
B Ja. (gäller fölningar) 
C Ja. 
D Nej. 
E Ja. 
F Kanske. 

 

4.3.8 Om ja, upplever ni att kameraövervakningssystemet hjälpt er att rädda fler kalvar, kor 
och kvigor? 

Tre av lantbrukarna upplevde att kameraövervakningssystemet gjort att de kunnat rädda fler kalvar, 
kor och kvigor. Lantbrukare E lyfte fram följande:  

Ja, men det skulle jag vilja säga. Det har det ju absolut gjort. Det finns ju kalvningar som 
kommer, vi säger att de ska komma med båda frambenen först och sen huvudet så det 
händer ju att huvudet kommer först. Och ser man det i tid så kan man komma dit och 
trycka tillbaka kalven och få ut den rätt. – Lantbrukare E 

Lantbrukare E poängterar dock att han inte upplever att det är speciellt många dödsfall även utan 
kamerorna. Lantbrukare F lyfte fram att de i alla fall räddat ett djur, vad de vet. Det var ett djur som 
hade fastnat med sitt huvud under en grind. Lantbrukare B hade inga kalvningar och därför togs inte 
frågan upp. Lantbrukare A använder inte kameraövervakningssystemet. 

Tabell 13: Kort sammanfattning av svaren på följdfrågan om respondenterna upplever att kameraövervakningssystemet 
hjälpt till att rädda fler kalvar, kor och kvigor. 

Lantbrukare Svar 
A - (använder ej kamerorna) 
B - (hade inga kalvningar) 
C Ja. 
D Nej. 
E Ja. 
F Ja. 
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4.4 Oro 
Detta avsnitt presenterar resultatet för frågorna som avhandlar oro hos lantbrukarna som använder 
sig av kameraövervakningssystemen. Frågan om påverkan på sömnen, som finns med i 
intervjuguiden, presenteras inte här då för få av respondenterna upplevde påverkan på oron, och 
därmed uteslöts frågan för många gånger för att få ett resultat. 

4.4.1 Upplever ni att kameraövervakningssystemet har påverkat en eventuell oro för era 
djur? 

Fyra av lantbrukarna upplevde inte att kameraövervakningssystemet haft en påverkan på deras oro 
för djuren. Lantbrukare A upplevde inte att kamerorna påverkat deras oro för sina djur under den 
perioden de använde kamerorna, då de har bemanning nästan dygnet runt. Lantbrukare B och F 
upplevde att kameraövervakningssystemet haft en påverkan, då de nu har en bättre koll på sina djur. 
Lantbrukare B lyfte även fram att de fick ökad koll på sina byggnader och ägor. Trots att flera av 
lantbrukarna ansåg att kameraövervakningssystemet inte haft någon påverkan på oron för sina djur 
upplevde flera av dem att de fick en ökad livskvalitet. Lantbrukare C tyckte främst den ökade 
livskvaliteten kom genom en större flexibilitet och säkerhet och lade fram det så här: 

Alltså jag, jag kan ha samma kontroll genom att liksom öppna min telefon inne i tv-soffan. 
– Lantbrukare C 

Lantbrukare E tyckte de fick en ökad livskvalitet då mer tid kunde spenderas tillsammans med 
familjen. Lantbrukare D upplevde ännu inte att kameraövervakningssystemet haft någon påverkan på 
livskvaliteten, men trodde att livskvaliteten kommer att öka i framtiden genom att den tid som 
sparas med kamerorna kan spenderas med familjen i stället. 

Tabell 14: Kort sammanfattning av svaren på frågan om respondenten upplevt att kameraövervakningssystemet påverkat 
en eventuell oro för deras djur. 

Lantbrukare Svar 
A Nej, har bemanning dygnet runt och använder ej kamerorna. 
B Ja, för djur och byggnader och ägor. 
C Nej, men bättre livskvalitet på grund av ökad flexibilitet. 
D Nej, men tror att livskvaliteten kan ökas i framtiden när tid sparas med 

hjälp av kamerorna och i stället kan läggas på familjen. 
E Nej, men förbättrad livskvalitet i form av mer tid med familjen. 
F Ja, på grund av bättre koll på djuren. 

 

4.4.2 Hur upplevde ni att oron påverkade er? 
Lantbrukare B upplevde att om något konstigt ljud hördes på natten var han tidigare tvungen att gå 
upp och titta, men med kameraövervakningssystemet kunde det nu skötas från hemmet. Han trodde 
dessutom att kamerorna har en avskräckande effekt för utomstående. Lantbrukare F upplevde inte 
att oron var något han direkt led av, men att det är skönt att slippa kvälls- och nattbesök i 
ladugården.  

Det var inget som man led av men, man sparar ju säkert ja, de här sena kväll och 
nattbesöken så har jag ju kanske tre sådana i veckan eller något. Även om det inte tar 
någon jättetid så är det ju i alla fall att det tar en kvar tjugo minuter att gå ut och titta till 
’et. Så det är ju rätt skönt att slippa. – Lantbrukare F 
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Lantbrukare C upplevde ingen direkt påverkan då hon tidigare inte var orolig för djuren. Vid 
intervjuerna med lantbrukare A, D och E togs inte frågan upp då de lantbrukarna inte var direkt 
oroliga för sina djur. 

Tabell 15: Kort sammanfattning av svaren på frågan hur respondenten upplevde att de påverkades av oron. 

Lantbrukare Svar 
A - (var ej orolig) 
B Nattetid kan kamerorna användas ifall något konstigt ljud hörs, och 

kamerorna har säkert en avskräckande effekt för utomstående. 
C - (var ej orolig) 
D - (var ej orolig) 
E - (var ej orolig) 
F Oron var ingenting som lantbrukaren direkt led av. Däremot tycker 

lantbrukaren att det är skönt att slippa kvälls och nattbesöken i ladugården. 
 

4.5 Avslutning 
Detta avsnitt redovisar resultatet för avslutningsfasen av intervjuerna. Här får lantbrukarna svara på 
frågor om hur de upplevde frågorna till intervjun och om de har något de skulle vilja tillägga. 

4.5.1 Vad tyckte ni om frågorna? 
Lantbrukare C tyckte att frågan om oro var lite svår:  

… det var den där med oro den är lite svår. – Lantbrukare C 

I övrigt hade lantbrukarna inga kommentarer om frågorna i intervjun. 

Tabell 16: Kort sammanfattning av svaren på frågan om respondenterna hade någon kommentar om frågorna. 

Lantbrukare Svar 
A Ingen kommentar. 
B Ingen kommentar. 
C Frågan om oro var lite svår. 
D Ingen kommentar. 
E Ingen kommentar. 
F Ingen kommentar. 

 

4.5.2 Vill ni tillägga något? 
Lantbrukare D tog upp att de haft en del frågor av sina anställda gällande kameraövervakningen och 
integritet, men att de problemen är lösta då de anställda förstått nyttan av kamerorna.  

… eftersom de anställda också har tillgång till kamerorna och ser dem och det är väl 
skyltat så är det ju inget problem juridiskt eller så… Det är ju inte en övervakning över 
deras arbetsuppgifter, och inga privata utrymmen, så därför sa vi att vi tyckte att det var 
helt okej. – Lantbrukare D 

Lantbrukare E lyfte också fram varför han hade införskaffat kameraövervakningssystemet. 

Jag skaffade kamerorna framför allt för att ha bättre kontroll jämtemot min pappa, jag tog 
över gården för ett par år sen här och han var ju hela tiden i ladugården bara för att kunna 
kontrollera det här. Och jag tycker att man har sparat väldigt mycket tid genom att ha 
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kamerorna. Jag tycker att det är en väl värd investering, för egen del i alla fall. – 
Lantbrukare E 

Övriga lantbrukare hade inget att tillägga. 

Tabell 17: Kort sammanfattning av svaren på frågan om respondenterna hade något de ville tillägga. 

Lantbrukare Svar 
A Inget att tillägga. 
B Inget att tillägga. 
C Inget att tillägga. 
D De anställda hade funderingar om kameraövervakning av dem. 
E Berättade om hur det fungerade tidigare när pappan hade gården. 
F Inget att tillägga. 
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5 Analys 
En viktig poäng jag vill belysa innan analysen påbörjas är att i de fall eventuella generaliseringar tas 
upp så är dessa generaliseringar inte statistiska generaliseringar utan analytiska generaliseringar som 
enligt Justesen & Mik-Meyer (2011:38-40) är en reflekterad bedömning av i vilken utsträckning 
resultaten från en undersökning kan vara vägledande för en annan situation.  

5.1 Kameraövervakning av boskapsdjur 
Första delområdet i analysmodellen tar upp tekniken kameraövervakning av boskapsdjur. Då det 
finns flera delar att analysera inom området så presenteras analysen av det här området under 
nedanstående underrubriker. 

5.1.1 Målgrupp 
Intressant nog kan man utifrån de sex intervjuerna se vissa samband som låter en ana vilken eller 
vilka målgrupper som skulle kunna ha mest nytta av kameraövervakningssystemen. Det verkar finnas 
ett visst samband mellan gårdarnas storlek och vilken nytta de upplever av kamerorna. I fallet med 
lantbrukare A användes inte systemet alls då gården var av en sådan storlek att det fanns personal på 
plats större delen av dygnet. En eventuell felkälla här, som kan göra det lite svårt att jämföra 
resultatet från Lantbrukare A med de andra lantbrukarna i undersökningen, är att Lantbrukare A inte 
använde kameraövervakningssystem 1 eller kameraövervakningssystem 2 utan hade ett tredje 
system vilket uppdagades under intervjun. Det finns fler indikatorer på att det finns ett samband 
mellan gårdarnas storlek och den uppfattade nyttan av kameraövervakningssystemen och det är att 
lantbrukare B, C och E, som hade de minsta gårdarna i undersökningen, var de som verkade mest 
positiva till kameraövervakningssystemen. Genom att titta på den statistik gällande storlek på gårdar 
i Sverige som presenteras i litteraturöversikten under rubriken 2.5.1. Sverige, ser vi att ungefär 25 % 
av alla företag som bedrev mjölkproduktion hade 25–49 djur och att den genomsnittliga 
besättningsstorleken på gårdar som födde upp kalvar låg på ca 20 djur. Därmed tillhör de båda 
grupperna samma storleksklass som lantbrukare C och E, vilka var bland de lantbrukare som var mest 
positiva till kameraövervakningens möjligheter i min undersökning. Kort sagt så borde det finnas en 
betydande målgrupp inom det svenska lantbruket för den här typen av kameraövervakning.  

Globalt sett är målgruppen lite svårare att bedöma, då t.ex. kostnaden för arbetskraft är olika i 
många delar av världen. Sydamerika, som har ett stort lantbruk med nötboskap, har ett lägre 
löneläge än t.ex. Sverige, vilket kan minska intresset för kameraövervakning eftersom personal 
kanske finns på plats större delar av dygnet än när arbetskraften är dyrare. Werkheiser (2018:183–
186) tog upp att EU varit mycket positiva till den här typen av teknik, då lantbruket inom EU bland 
annat tyngs av höga lönekostnader. I länder som Australien är dessutom besättningsstorleken på 
gårdarna betydligt större än i Sverige, vilket lyftes fram i litteraturöversikten, och som tidigare påtalat 
verkar det finnas ett visst samband mellan gårdens storlek och vilken nytta som upplevdes av 
kameraövervakningssystemet. Med det sagt vill jag poängtera att detta inte innebär att stora gårdar 
med många djur inte har nytta av konceptet precision livestock farming, men min undersökning tyder 
på att den typen av hjälpmedel jag tittat på inte är riktigt anpassat för den målgruppen. 

En annan intressant poäng som lantbrukare A tog upp var generationsfrågan, där hon menade på att 
hon trodde att användningen och den upplevda nyttan av den här typen av teknik också påverkas av 
vilken generation som arbetar på gården. Intressant här är att titta närmare på den statistik över 
genomsnittlig ålder som presenterades i litteraturöversikten. I statistiken framgår det att många 
lantbruk i dag drivs av åldersgruppen 55+ och att det troligen kommer att behöva bli ett 
generationsskifte på många lantbruk i Sverige framöver. För att citera lantbrukare A: 
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Men… om man ser den här tekniken som finns tillgänglig för oss nu i lantbruket den är ju 
jättebra. Sen tror jag det att vi som är, om man säger så här jag är femtio min man är 
femtio fem han är inte det minsta teknikintresserad han kan ju i princip starta upp en 
dator kan han göra men ingenting mer och därför tror jag att den yngre generationen 
kommer ta till sig allt detta betydligt mer än vad vi gör. – Lantbrukare A 

Kortfattat så ser lantbrukare A potentialen som tekniken medför, men belyser vikten av att kunna ta 
till sig tekniken, och att det inte räcker med att en person på gården gör detta, eftersom de jobbar i 
skift. Intressant är att ett liknande argument kom fram i en av intervjuerna som lyftes i rapporten om 
välfärdsteknik: 

den här generationen inte är så van vid teknik, så de kanske är mer tveksamma. Nästa 
generation, som har vuxit upp med tekniken kommer kanske att vara mer positiv till den. 
(Socialstyrelsen 2018:22) 

Att lantbrukare A ser fördelarna med tekniken visar följande: 

För det är ju otroligt käckt detta med att du har det i datorn, du har det i telefonen, du 
kan koppla upp det till tv:n alltså du kan ha kontakt hela tiden dygnet runt. – Lantbrukare 
A 

Lantbrukare A tog också upp det faktum att om tekniken bara används ibland blir det krångligare att 
använda den eftersom tekniken behöver kopplas upp etc. Detta gör användningen av tekniken lite till 
en ond cirkel, att de som inte använder tekniken ofta använder tekniken ännu mindre eftersom 
produkterna måste ställas in för att lätt komma åt funktionaliteten.  

5.1.2 Förbättringar 
Lantbrukare B tog upp en tanke han hade angående att göra kameraövervakningssystemet ännu mer 
funktionellt. Han föreslog att man skulle inkludera en röksensor i kamerorna så att systemet också 
hade kunnat fungera som ett brandlarm. Lantbrukare B poängterar att ett brandlarmsystem med 
flera ihopkopplade brandvarnare är dyrt, och att det skulle vara väldigt smidigt att ha de i samma 
teknik som kamerorna. Lantbrukare B är inte ensam om sina tankar om att bygga ut funktionaliteten 
så att systemen blir mer av en helhetslösning, det var också något som lyftes av D'Eath et al. (2018) i 
deras studie om ett tidigt varningssystem för svansbitning hos grisar. De kom fram till att tekniken de 
hade testat var väldigt dyr och för att göra den ekonomiskt försvarbar så var en av lösningarna att 
bygga in flera olika typer av funktionalitet som lantbrukaren behöver och efterfrågar. 

Ytterligare en förbättring av kameraövervakningsystem 2 som togs upp av lantbrukare B var 
möjligheten att komplettera systemet med fler kameror än 4, vilket är det maximala antalet kameror 
till kameraövervakningssystem 2 i dag. 

En sista förbättring som hade varit intressant att testa till kameraövervakningsystemet, som 
eventuellt hade kunnat tillföras med ett tilläggsprogramm eller en större mjukvaruuppdatering, är 
möjligheten att använda den inbyggda PIR-tekniken i kamerorna för att identifiera olika typer av 
parasiter, likt det system som testades på nötboskap i brasilien av (Cortivo et al. 2016). 

5.1.3 Integritet 
En skillnad mellan äldrevården och de intervjuade lantbrukarna är vikten av integritet. I äldrevårdens 
fall är det människor som observeras (i form av intermittent tillsyn). Kameraövervakningen kan här 
ses som en inskränkning av den äldres privatliv och det är därför av stor vikt att utrustningen 
hanteras på rätt sätt och att den äldre ger sitt samtycke till tillsyn sker med hjälp av kameror. Inom 
lantbruket däremot är det djur i första hand som övervakas. Att djur har rätt till ett privatliv 



37 
 

förekommer visserligen inom vissa ideologiska kretsar, men i juridisk mening finns det ingen 
integritet som kan kränkas hos de övervakade djuren.  

Det innebär dock inte att integritetsfrågan inte existerar inom lantbruket. Hos lantbrukare D förekom 
det frågor från de anställda, som var oroliga att kameraövervakningssystemet var tänkt att övervaka 
deras arbete. I lantbrukare D fall har frågorna lösts genom att syftet med kamerorna och vad 
kamerorna övervakade förklarades och i efterhand har personalen förstått nyttan av tekniken. Det 
lantbrukare D tar upp påminner mycket om den forskning om integritet som Socialstyrelsen 
(2018:55-59) tar upp och där de lyfter fram vikten av att informera den enskilde och försöka få den 
enskilde till att bli delaktig för att inte känna obehag att kameraövervakningen ska användas på ett 
felaktigt sätt. 

Även lantbrukare B tog upp frågan om integritet och lade fram det på följande sätt:  

Och jag tycker inte den är något integritetskränkande heller för har man en skylt så då vet 
ju folk att det här är ett privat område och där ska man ju inte bara stövla in hur som 
helst. – Lantbrukare B 

Lantbrukare B nämner här att det ska vara skyltat, vilket är av stor vikt i ett juridiskt perspektiv, något 
som också togs upp i avsnitt 2.4 Reglering av kameraövervakning i Sverige i litteraturöversikten. 

5.1.4 Användningsområden 
Utifrån de sex intervjuerna kan man se vissa mönster i hur kamerorna används och utifrån det utläsa 
de största användningsområdena var gäller vad lantbrukarna använder kamerorna till och när på 
dygnet de i huvudsak används. Några stora generaliseringar kan inte göras utifrån enbart sex 
intervjuer, men de är en indikator på inom vilka användningsområden lantbrukare i Sverige finner 
störst nytta av kameraövervakningssystemen. Typanvändningen av kameraövervakningssystemen 
verkar utifrån undersökningen främst vara att ha koll på sina djur vid och inför kalvning och framför 
allt på obekväma tider, såsom kvällar och nätter eller när lantbrukaren inte är hemma men ändå vill 
ha koll på sina djur. Det finns flera likheter med typanvändningen inom lantbruket och den 
användning kameraövervakningssystemen har inom äldrevården, där huvudanvändning är att 
nattetid säkerställa att den äldre mår bra och har kommit i säng samt i det fall något inte står rätt till, 
kunna upptäcka det och åka ut och hjälpa till (Socialstyrelsen 2018:13-14). 

Ett annat användningsområde lyftes fram av lantbrukare B, där kameraövervakningssystemet 
användes för att övervaka mark och byggnader i ett brottsförebyggande syfte. Att kameraövervaka i 
brottspreventivt syfte har enligt Brottsförebyggande rådet (2003:6–7) en viss positiv effekt i utvalda 
situationer, såsom vid egendomsbrott och skadegörelse. 

Ett intressant användningsområde som lyftes av lantbrukare F, och som jag inte hade förutspått, var 
att använda kameraövervakningssystemet för personalens säkerhet. Lantbrukare F påpekade att 
personalen jobbar en del på egen hand och att det finns risker framför allt vid flytt av djuren och att 
kamerorna då kan användas för att kontrollera att allt står rätt till. De flesta olyckor inom lantbruket i 
Sverige orsakas av djur och vanligast är olyckor involverande nötboskap (Arbetsmiljöverket 2017). 
Kameraövervakningssystemen har också upplevts ha en effekt på arbetsmiljörelaterade olyckor inom 
äldrevården, där det framförallt är det minskade bilkörandet och alla de risker som hör till trafiken 
som lyfts fram som en positiv påverkan på arbetsmiljön (Socialstyrelsen 2018:18-19).  

Ytterligare en intressant sak som lyftes fram av lantbrukare B är att djuren generellt sett är mycket 
smartare än vad den allmänna uppfattningen är, och att en bekant lantbrukare till honom upptäckt 
att djurens beteende skiljer sig mellan när lantbrukaren är hos djuren och när han inte är i stallet 
(men tittar i kamerorna). Kameraövervakningssystemet kanske därmed medför möjligheten att lära 
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sig mer om sina djur och deras beteende och kanske på så sätt hitta metoder att göra saker på ett 
sätt som minskar stress och oro för djuren och gör det smidigare för lantbrukaren. 

5.2 Tidsbesparing 
Fyra av de intervjuade lantbrukarna lyfte fram att de ansåg att användningen av 
kameraövervakningssystemet gjort att de sparat tid. Den sparade tiden uppkom främst genom att 
lantbrukarna inte fysiskt behövde ta sig till djuren när djuren enbart skulle tittas till och lantbrukarna 
sparade därmed in restiden till och från ladugården/gården. Liknande effekter upplevdes inom 
äldrevården, där Socialstyrelsen (2018:65–69) presenterar en beräkning på sparad restid baserad på 
användningen av kameraövervakningssystemen i tre kommuner som i genomsnitt var 6–12 timmar 
per natt för en bil med två anställda.  

5.3 Djur 
Kameraövervakningssystemet upplevdes ha effekter på lantbrukarnas djur enligt flera av 
lantbrukarna. Lantbrukare C lyfte fram att kameraövervakningssystemet inneburit en minskad stress 
för djuren eftersom djuren inte måste störas lika ofta. Att inte behöva störa det som övervakas är 
också en av de fördelar som uppmärksammades inom äldrevården och som lyftes fram av både 
vårdpersonal och individerna med trygghetstillsyn. Kort sagt, att trygghetskamerorna gjort det 
möjligt till en lugnare nattsömn utan fysiska besök som kan störa den som övervakas (Socialstyrelsen 
2018:26-27).  

En möjlighet som flera av de intervjuade lantbrukarna tog upp när det gällde djuren var möjligheten 
att få koll på när det var dags för kalvning och ifall de skulle behöva gå in och hjälpa till vid 
kalvningarna. Tre av lantbrukarna ansåg sig också ha möjlighet att använda 
kameraövervakningssystemet för att upptäcka komplicerade kalvningar och lantbrukare E lyfte fram 
att de komplicerade fallen framför allt upptäcktes i tid. Kameraövervakningen ansågs hos en del av 
lantbrukarna minska ett eventuellt lidande hos djuren då övervakningen möjliggjorde att de kunde 
agera snabbare vid t.ex. en komplicerad kalvning. Lantbrukare B hade själv inga kalvningar men 
upplevde samma typ av funktion vid fölning. Att använda kameraövervakningssystemet för att 
upptäcka när hjälp behöver sättas in används på ett likande sätt inom äldrevården där 
kameraövervakningssystemet används för att säkerställa att t.ex. äldre med fallrisk har kommit i säng 
som tänkt och att t.ex. inget hänt på vägen mellan toaletten och sängen (Socialstyrelsen 2018:25). 

Lantbrukare C tog också upp möjligheten till en ökad frekvens av övervakning gentemot när tillsynen 
bedrivs fysiskt. Inom äldrevården tillämpas i regel tillsyn med samma frekvens genom 
trygghetskameran som de fysiska besöken hade inneburit, men rent teoretiskt borde tekniken kunna 
möjliggöra en ökad frekvens av tillsyn precis som hos lantbrukare C (Socialstyrelsen 2018:13-14). 
Troligen används effektivitetsvinsten inom äldrevården på det vis att fler äldre kan få möjlighet till 
tillsyn i stället för en ökad frekvens av tillsyn hos de som redan har tillsyn. 

Några av lantbrukarna lyfte också fram att förlora ett djur även är ett ekonomiskt lidande för dem 
och att kameraövervakningssystemet i vissa fall upptäckt problem i tid vilket inneburit att djur har 
kunnat räddats, ett exempel på detta är lantbrukare E svar på frågan om 
kameraövervakningssystemet har kunnat hjälpa till att rädda fler djur: 

Ja, men det skulle jag vilja säga. Det har det ju absolut gjort. Det finns ju kalvningar som 
kommer, vi säger att de ska komma med båda frambenen först och sen huvudet så det 
händer ju att huvudet kommer först. Och ser man det i tid så kan man komma dit och 
trycka tillbaka kalven och få ut den rätt. – Lantbrukare E 
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5.4 Oro 
Min utgångspunkt gällande livskvalitet när jag inledde undersökningen var om 
kameraövervakningssystemen kunde ha en liknande effekt på oro hos lantbrukarna som hos 
anhöriga till äldre som har tillsyn med tillsynskameror som togs upp i del 2.8.2.5 Anhöriga i 
litteraturöversikten. Den utgångspunkt har visat sig vara felaktig hos de lantbrukare som jag 
intervjuat i undersökningen, då lantbrukarna uppgett att de inte varit speciellt oroliga för sina djur, 
inte heller innan de skaffade kameraövervakningen, vilket gör att det inte går att få fram en eventuell 
påverkan på oron efter att kameraövervakningssystemet börjat användas. I de fall där 
kameraövervakning har haft en påverkan på lantbrukarnas oro för sina djur ansåg inte lantbrukarna 
att den oron haft någon direkt påverkan i deras vardag. Avsaknaden av oro gjorde i sin tur att min 
hypotes om att oro skulle ha en påverkan på sömn och därmed en påverkan på individens livskvalitet 
inte kunde testas. Frågan om sömn ställdes därmed inte i intervjuerna om de svarat nej på 
orosfrågan och har därför inte kunnat ge något resultat. 

En aspekt som jag anser hade varit intressant angående min hypotes om oro och livskvalitet är om 
samma undersökning hade utförts med ett urval av hästägare i stället för lantbrukare, vilken 
påverkan hade de fått för resultatet av oro? En hypotes är att oro för sina djur kommer vara mer 
framträdande hos hästägare än hos lantbrukare som arbetar med nötboskap, då hästen i hästägarens 
fall troligen ses mer som en familjemedlem än som ett bruksdjur. Hästägarens situation borde 
därmed påminna mer om de anhörigas situation i fallet med tillsyn av äldre med hjälp av kameror 
inom äldrevården. 

5.5 Ekonomiska effekter 
Utifrån intervjuerna ses två tydliga ekonomiska effekter som kameraövervakningssystemet fört med 
sig för lantbrukarna. Flera av lantbrukarna ansåg att kameraövervakningen inneburit att de kunde 
spara tid, och tid kan ses som pengar. Varje arbetad timme är en kostnad.  

Den andra effekten är förlusten av djur. Det är intressant att lantbrukarna uppskattar att det är 
ganska få fall av kalvningar där de behöver hjälpa till men de uppger att de tycker att 
kameraövervakningssystemet har hjälpt dem rädda djur och upptäcka komplicerade kalvningar i tid. 
Flera av dem tar spontant upp att förlusten av ett djur är ett stort ekonomiskt lidande och en 
lantbrukare tar också spontant upp att kameraövervakningssystemet är en väl värd investering i 
deras fall. Den monetära kostnaden för en kalv beror på flera faktorer, men enligt en tidningsartikel 
låg priset för en kvigkalv sommaren 2018 på 20 kronor kilot men att normalpriset är runt 30 kronor 
kilot. (LandLantbruk 2018) 

En tredje effekt, som var lite oväntad och som kanske inte har en större ekonomisk påverkan men 
som jag ändå anser är intressant att nämna, var det lantbrukare C tog upp, att varje fysiskt besök ute 
hos djuren brukade resultera att hon blev smutsig och behövde ta en dusch efteråt. Varmvatten 
kostar en mindre summa pengar och har kanske inte en speciellt stor ekonomisk effekt för 
lantbrukaren, men oavsett tycker jag att kameraövervakningen i detta fallet verkar ha haft en positiv 
miljöeffekt då mindre varmvatten behövs och därmed har det gjorts en energibesparing. Varmvatten 
till en dusch i 5 minuter har en energiåtgång på ca 2,2 kWh (Karlskoga Energi & Miljö 2016). 5 
duschar hade därmed motsvarat ca 17 kronor2 (Statistiska centralbyrån 2018b). 

                                                           
2 Beräkningen är gjord på totalpris, dvs inklusive nätavgifter, elcertifikat, elskatt och moms och baseras på 
förbrukningskategorien DD med en årlig förbrukning 5 000–15 000 kWh/år och med prisintervallet januari–juni 
2018. 
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En sista effekt som har ekonomisk påverkan som tagits upp i denna undersökning är transporten 
mellan hemmet och platsen där djuren befinner sig, i de fall transporten görs med ett fordon. 
Körsträckan innebär i de fallet ett slitage på fordonet, och i många fall innebär det med stor 
sannolikhet kallstarter som sliter hårt på motor och som medför extra utsläpp till miljön 
(Weilenmann et al. 2009). Transportsträckan innebär även förbrukning av drivmedel. Frågan om hur 
lång sträckan mellan djuren och hemmet var togs inte direkt upp vid intervjuerna men bland annat 
lantbrukare E påtalade att sträckan mellan hemmet och djuren var ett par hundra meter. Just 
minskad transport togs upp som en av de största fördelarna med användningen av 
kameraövervakningssystem inom äldrevården. Bland annat tog EU-projektet RemoAge (2018) upp att 
deras användning av nattkameror till 33 individer i Norrbotten minskat transporterna med ca 2 500 
mil i månaden. Det finns därmed likheter på området transport mellan äldrevården och lantbruket, 
även om längden på transportsträckan verkar skilja sig åt en hel del mellan de lantbrukare som ingick 
i undersökningen och äldrevården. 

5.6 Upplevd förändring av livskvalitet 
Trots avsaknaden av oro tog några av lantbrukarna upp andra faktorer som de ansåg att 
kameraövervakningssystemet lett till och som inneburit en påverkan deras livskvalitet, framför allt 
att mer tid kunde spenderas med familjen och att kameraövervakningssystemet tillfört en flexibilitet. 
Att lantbrukarna upplever att mer tid över har höjt deras livskvalitet kan kopplas ihop med att fritid 
har en viss påverkan på en individs uppfattning av sin livskvalitet. (Maditinos et al. 2014) 

Lantbrukare C uttryckte det i mitt tycke på ett mycket belysande sätt: 

Alltså jag, jag kan ha samma kontroll genom att liksom öppna min telefon inne i tv-soffan. 
– Lantbrukare C 

5.7 Övriga iakttagelser 
Lantbrukare D nämnde en spännande iakttagelse, att de behövde lära sig att lita mer på 
kameraövervakningssystemet. Spontant ser jag här vissa kopplingar till när ett nytt IT-system ska 
sjösättas inom en organisation, där det kan ta ett tag innan användarna lärt sig systemet och dess 
funktioner och först då börjar se de faktiska vinsterna med tekniken. Det finns ett intressant exempel 
som påvisar detta, men som visserligen är av större proportioner men som fortfarande känns 
relevant. En undersökning i Storbritannien kom fram till att en vanlig anledning till varför läkare inom 
National Health Service hade svårt att acceptera nya IT-system var för att de inte förstod nyttan och 
på vilket sätt tekniken skulle underlätta deras arbete. Paradoxalt var de samtidigt inte emot ny 
teknik, då de tidigare tagit till sig ny teknik. Den föreslagna lösningen i detta fallet var ett tätare 
samarbete mellan läkarna och IT-personalen för att på så vis öka förståelsen för vad läkarna 
efterfrågade och för att öka läkarnas förståelse för tekniken. (Fernando et al. 2012:289-291) 

5.8 Reflektioner kring metod 
En större svårighet under arbetet med uppsatsen har varit de svårigheter jag stött på under min 
litteratursökning. Trots en strukturerad litteratursökning resulterade denna inte i några relevanta 
artiklar gällande kameraövervakning av boskap. Den forskning som hittades handlade generellt sett 
om mycket mer avancerad teknik och nya tillämpningsområden att använda tekniken till, kort sagt 
spetskunskap. Varför situationen ser ut som den gör är svårt att säga, men min hypotes är att den 
typen av kameraövervakningssystem för lantbrukare som jag undersökt anses som ”för simpel” för 
att några professionella forskare ska vilja undersöka det närmare. Ett annat problem vid 
litteratursökningen är en eventuell språkbarriär. Några av världens största lantbruk med nötboskap 
finns i Sydamerika, där bland annat Brasilien har över 200 miljoner nötboskap, vilket nämns i 
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teoriavsnittet. Då jag inte sökt efter artiklar på spanska eller portugisiska, eftersom det är språk jag 
inte behärskar riskerar en del forskning ha uteslutits ur min litteratursökning.     

Avsaknaden av liknande forskning har inneburit att jag fått titta närmare på andra områden där 
kameraövervakning används. Det område som av mig ansågs ligga närmast var kameraövervakningen 
inom äldrevården. Jag vill med detta stycke lyfta fram och påpeka att trots att syftet och konceptet 
med kameraövervakningen inom både lantbruket och äldrevården är väldigt lika så är det inte riktigt 
samma sak. Vissa likheter och samband mellan de båda områdena kan identifieras och användas, 
men i grund och botten så är det ena kameraövervakningssystemet framtagit för att övervaka 
funktioner på en gård och det andra för att bedriva tillsyn av äldre, och jag tycker det är viktigt att 
påpeka att inom äldrevården är det människor som observeras och att det skulle vara mycket 
vanskligt och oetiskt att dra för stora paralleller mellan boskapsdjur och människor. 

Urvalssättet av respondenter till undersökningen förändrades också under tiden undersökningen 
pågick. Den ursprungliga planen innefattade ett urval av enbart referensbönder till företaget som 
tillhandahöll kameraövervakningssystemen. Eftersom enbart en av referensbönderna valde att delta i 
undersökningen behövde urvalet vidgas för att få in tillräcklig mängd data, se i metoden under rubrik 
3.4.1 Val av och kontakt med respondenter. 

Angående valet att använda begreppet upplevd livskvalitet, där ordet upplevd egentligen kan kopplas 
till en individskänsla istället för en uppfattning, upptäcktes sent att detta öppnar upp för en möjlig 
feltolkning. Tyvärr insågs detta efter att intervjuerna redan var genomförda. Ett bättre begrepp hade 
i stället kunnat vara uppfattad livskvalitet, vilket mer korrekt hade pekat på en uppfattning hos 
individen än en känsla. Detta togs inte upp av lantbrukarna och ledde inte till några uppenbara 
feltolkningar eller missförstånd under intervjuerna. 

5.8.1 Bias 
I alla undersökningar kan flera potentiella bias identifieras. En viktig risk för bias som behöver belysas 
i denna undersökning är användandet av företagets referensbönder som respondenter till 
undersökningen. Eftersom referensbönderna har ett etablerat förehållande med företaget som 
tillhandahåller kameraövervakningssystemen så skulle förhållandet mellan dem kunna påverka hur 
referensbönderna beskriver nyttan av produkterna. Jag anser dock att den risk för bias som detta 
medför till undersökningen är godtagbar. Detta beror på att enbart en av respondenterna till 
undersökningen är referensbonde till företaget som tillhandahåller produkterna. En kvalitativ 
undersökning innebär också mycket tolkning av information; för att minska risken för feltolkning och 
på samma gång vara transparent så ligger samtliga transkriberingar med som bilagor till rapporten. 
Jag vill också ta upp att jag inte fått några ekonomiska bidrag i relation till undersökningen eller 
rapporten. 

5.8.2 Reflektioner kring utförandet av undersökningen 
Efter pilotintervjun ändrades formuleringar i några frågor. Trots detta ändrades ett fåtal frågor 
ytterligare mellan andra och tredje intervjun. De frågor som ändrades, ändrades då de kändes 
otydliga och inte tolkades av respondenten så som det var tänkt. Två frågor missades i två intervjuer, 
vilket ledde till en mindre dataförlust. Detta kan delvis tillskrivas en ovan intervjuare, men kan också 
delvis förväntas vid denna typ av semistrukturerad intervju. Detta redovisas redan i resultatet och 
har tagits hänsyn till i analysen. 

Frågorna som avhandlade oro är ett område där jag tror att ett grundläggande felaktigt antagande 
gjordes i undersökningen. Detta diskuteras ovan under rubriken 5.4 Oro. I klarspråk innebär detta att 
antagandet att lantbrukarna generellt var oroliga för sina djur var felaktigt. Det felaktiga antagandet 
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har inneburit att det inte gick att urskilja någon ”före och efter”-effekt av 
kameraövervakningssystemets implementering eftersom det inte fanns någon oro från början. Hade 
detta varit känt innan intervjun, hade frågorna kring livskvalitet och oro konstruerats annorlunda. 

Begreppet ”oro” är också en bred term som många verkar uppfatta olika. Jag anser att det som sagts 
under intervjuerna verkar tyda på en minskad oro, men att lantbrukarna ändå ofta svarade nej på 
direktfrågan. Jag tror att orsaken till de tvetydiga svaren kanske bottnar i att frågan är ganska svår 
och vad som uppfattas som oro upplevs olika hos olika individer. 

Valet att förlita sig på telefonintervjuer som datainsamlingsmetod innebar också att respondentens 
kroppsspråk gick förlorat och därmed kanske även viktiga data till undersökningen. En annan nackdel 
med den valda datainsamlingsmetoden var känsligheten för tekniska störningar; i sista intervjun så 
resulterade dålig täckning i två störningar som orsakade ett mindre bortfall av data. 

Under intervjun med Lantbrukare B kom det fram att han själv inte hade haft några kalvningar på sin 
gård och flera av lantbrukarens svar kring kor och kalvning därför baserades på erfarenheter kring 
fölningar och med information som lantbrukaren fått från en bekant som har kor. Trots att det finns 
skillnader mellan fölningar och kalvningar och trots att det gör det svårt att jämföra med de andra 
lantbrukarna, anser jag att de uppgifter som lämnades under intervjun är tillräckligt intressanta och 
närbesläktade för att ta med dem i resultatet.  
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6 Slutsatser 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva ekonomiska effekter 
och upplevd påverkan på livskvaliteten hos lantbrukare som använder uppkopplad 
kameraövervakning. 

Undersökningen har kommit fram till följande: 

 Flera av lantbrukarna upplever att användningen av kameraövervakningssystemen gett 
upphov till ekonomiska effekter. De ekonomiska effekterna uppkommer främst genom att tid 
kan sparas och att fler djur som behöver hjälp kan hittas i tid varpå fler djur räddas. Mindre 
ekonomiska effekter möjliggörs i form av minskad energikonsumtion och minskade 
transportsträckor. 

 Upplevd förändring av livskvalitet har noterats hos flera av de medverkande lantbrukarna. 
Förändringen upplevs hos dessa som en förbättring av sin livskvalitet. Förbättringen av 
livskvalitet har dock inte tillkommit genom minskad oro, vilket undersökningen hade som 
hypotes, utan det är den flexibilitet och tidsbesparing kameraövervakningen har gett upphov 
till som ger den upplevda förbättringen av livskvaliteten. Tiden som sparas kan i stället läggas 
på sådant som lantbrukaren tycker är viktigt, t.ex. familjen. 

Ännu en intressant slutsats som undersökningen lett fram till är att målgruppen som upplevde mest 
positiva effekter främst utgjordes av mindre lantbruk med färre antal djur, vilket också är en av de 
största grupperna av lantbruksföretag med nötboskap i Sverige. De användningsområden som 
kameraövervakningssystemen främst användes till var vid och inför kalvning, men andra 
användningsområden förekom som t.ex. brottsförebyggande åtgärd, personalsäkerhet, övervakning 
av foderbord, lösdrift samt gård och ägor. 

Tidsbesparingen som kameraövervakningen möjliggör för lantbrukarna ger förutsättning att 
spendera mer tid med familjen, vilket i sin tur ger bättre upplevd livskvalitet. Minskat lidande hos 
djuren kan uppnås genom tidigare ingripande vid t.ex. komplicerade kalvningar, vilket också medför 
minskad risk för ekonomiska förluster. Detta visar hur tätt sammanknutna de olika ”områden med 
eventuell påverkan” (tidsbesparing/djur/oro) samt de två ”effekter för lantbrukare” (ekonomiska 
effekter samt påverkan på livskvalitet) är. Se också analysmodellen i slutet av litteraturöversikten. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att använda denna undersökning som ett underlag till en kvantitativ 
undersökning där de ekonomiska effekterna samt den påverkan på livskvalitet som upplevdes i 
denna undersökning mäts och säkerställs statistiskt. Praktiskt skulle en sådan undersökning kunna gå 
till på följande vis: intervjuer/enkäter genomförs där samma frågor ställs till lantbrukare innan 
kameraövervakningssystemet implementeras och sedan igen ett år efter att 
kameraövervakningssystemet varit i bruk. Under tiden som systemet är bruk skulle lantbrukarna 
kunna skriva en form av logg där de antecknar användning och effekter. För att stärka 
undersökningen ytterligare borde även besök hos lantbrukarna tillämpas och vid besöken skulle vissa 
mätningar av t.ex. tidsåtgång kunna göras. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att undersöka den hypotes kring hästägare som lyfts 
fram i avsnitt 5.4 Oro.   
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Omnämnande 
Jag vill här ge ett antal personer som har varit ovärderliga för min undersökning ett omnämnande 
och tack.  

 Ett stort tack till Johan för all hjälp och information! 
 Ett stort tack till alla respondenter som ställt upp och medverkat i undersökningen! 
 Ett stort tack till min fru som stått vid min sida och stöttat mig genom hela skrivprocessen! 
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Bilagor 
I detta kapitel återfinns alla tillhörande bilagor till undersökningen. 

Bilaga A: Introducerande brev till respondenter. 
Företagsnamn och kontaktuppgifter har anonymiserats. 

Bäste lantbrukare! 

Jag läser mitt tredje och sista år på programmet IT, projektledning och affärssystem på Karlstads 
universitet. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats och jag har valt att skriva om 
digitaliseringen inom lantbruket, mer exakt vilka effekter och påverkan kameraövervakning av 
boskap har för verksamhet och användare. 

För att på bästa sätt undersöka området samarbetar jag tillsammans med XXX och det är via XXX jag 
har fått era kontaktuppgifter. Jag kontaktar alla XXX referensbönder som använder 
kameraövervakning och har nötboskap. 

Jag undrar nu om ni skulle vara intresserade av att vara med i min studie genom att delta i en 
telefonintervju där ni får svara på frågor som rör kameraövervakning av boskap? Att delta är 
självfallet helt frivilligt, men det hade betytt mycket för studien om ni deltar eftersom ni 
referensbönder som använder kameraövervakningen och har nötboskap redan är en liten grupp. Alla 
deltagare i studien är anonyma och intervjun uppskattas ta mellan 20–30 minuter. Intervjuerna är 
tänkta att äga rum är i slutet på november till början på december.  

Om ni redan nu vet att ni skulle vilja ställa upp, eller har frågor, kontakta gärna mig antingen per 
telefon (XXXXXXX) eller via e-post (XXXXXXXX) så bokar vi in en tid som passar er.  
 

Med vänliga hälsningar 
Nicklas Johansson 
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Bilaga B: Intervjuguide 
Här ligger intervjuguiden bifogad. 

Inledande 
 Godkänner ni att jag spelar in samtalet? 
 Vad var det som från början gjorde er intresserad av kameraövervakning? 
 Använder eller har ni använt kameraövervakningssystem 1, 2 eller båda? 
 På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kamerorna? 
 Lite bakgrund om er gård 

 Vilken typ av gård 
 Storlek 
 Fler frågor? 

Tideffekter 
 Upplever ni att kameraövervakningssystemet gjort att ni sparar tid? 

o På vilket sätt?  

Djur 
 Använder ni kamerorna vid kalvning? 

o Om nej: varför inte? 
o Om ja: frågorna här nedan. 

 Hur omfattande är kalvning på er gård? 
o Hur stort antal av dessa kalvningar uppskattar ni kräver er assistans? 

 Vilka svårigheter upplevde ni innan kameraövervakningen var på plats? 
o Hur upplevs de svårigheterna i dag? 

 Upplever ni att kameraövervakningssystemen gjort att ni kunnat upptäcka fler komplicerade 
kalvningar? 

o Om ja, upplever ni att det resulterat i ett mindre lidande för djuren? 
o Om ja, upplever ni att kameraövervakningssystemet hjälpt er att rädda fler kalvar, 

kor och kvigor? 
Oro 

 Upplever ni att kameraövervakningssystemet har påverkat en eventuell oro för era djur? 
o Hur ofta var du orolig för djuren innan kameraövervakningen? 
o Hur orolig var du innan ni införde kameraövervakningssystemet? 
o Hur ofta är du orolig för djuren i dag? 
o Hur orolig är du i dag? 

 Hur upplevde ni att oron påverkade er? 
o Orsakade oron några problem med sömnen? 
o Orsakar oron några problem med sömnen i dag? 

 Är problemen mindre i dag? 

Avslutning 
 Vad tyckte ni om frågorna? 
 Vill ni tillägga något? 
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Bilaga C: Sammanfattningstabell över resultat 
Lantbru
kare 

Kamera-
övervaknin
gs-system 

Hur 
länge 
anvä
nt? 

Använder 
regelbun
det? 

Antal 
djur/typ 
av gård 

Varför 
intresser
ad av 
kameror
na? 

Spar
ar 
tid? 

Upptäc
ka 
svåra 
kalvnin
gar? 

Minska
t 
lidande 
för 
djuren? 

Påverk
at oro? 

Påver
kat 
sömn
? 

Egna 
komment
arer 

A 
(pilot) 

Ett tredje 
okänt system 

Sedan 
2015 

Nej 600 
mjölkkor + 
300 
slakttjurar 

Primärt för 
kalvningarn
a 

Nej Nej - Nej - Mycket nej 
pga använder 
ej kamerorna. 
Upplever att 
de är en för 
stor gård (har 
i princip 
dygnetruntper
sonal) plus att 
de upplever 
sig vara ”fel 
generation” 
för tekniken. 
Pilotintervju, 
dvs frågorna 
skiljer sig lite 
från 
efterföljande. 

B Kameraöverva
knings-system 
2 (fyra 
kameror) 

- Ja  Varierar 
(olika 
sorters 
djur, djur 
som är 
omhändert
agna) 

För att ha 
koll på 
djuren och 
på tomt och 
ägorna 

Ja 
(framf
ör allt 
natteti
d) 

Har ej 
kalvningar 
men 
upplever 
fördelar 
vid fölning 

Ja, 
upptäcka 
komplikati
oner vid 
fölning i 
tid. 

Ja 
(minskad 
oro) 

Ja 
(minska
t spring 
på 
nättern
a) 

Ser framförallt 
fördelar 
nattetid vad 
gäller djuren, 
men även 
dagtid vad 
gäller 
byggnader 
och ägor när 
de inte är 
hemma. 
Önskar 
brandlarmsfu
nktion i 
kamerorna 
också.  

C ej angivet 
vilket av de två 
systemen (en 
kamera) 

- Ja (framför 
allt 
kalvningsperi
oden) 

20 på 
vintern, 40 
på 
sommaren, 
köttkor och 
kalvar 

För att få 
mer fritid. 
(ger 
flexibilitet 
och mer 
kontroll) 

Ja 
(mest 
nytta 
morgn
ar och 
kvällar
, även 
nätter) 

Ja, framför 
allt 
upptäcka i 
tid. 

Ja, för att 
man 
upptäcker 
komplicer
ade 
kalvningar 
i tid. 

Nej (men 
var ej 
orolig för 
djuren 
innan 
heller) 

Nej, 
men 
nämner 
att det 
är 
lättare 
att 
somna 
om när 
man 
ställer 
klockan 
för att 
kolla 
kamera
n 
jämfört 
med om 
man går 
ut 

”Alltså jag, jag 
kan ha samma 
kontroll 
genom att 
liksom öppna 
min telefon 
inne i tv-
soffan.” 

D Kameraöverva
knings-system 
2 (fyra 
kameror) 

- Ja (men 
upplever att 
hen haft det 
för kort tid 
för att 
utvärdera 
vissa av 
sakerna som 
efterfrågas) 

200 
mjölkkor 
plus cirka 
200 
kalvningar 
per år 

Rekommen
dation från 
företag som 
säljer dem 

Inte än 
(men 
tror 
att det 
komm
er det 
pga 
minska
de 
resor 
och 
enklar
e att 
planer
a 
dagens 
uppgif
ter) 

Nej (inte 
än och 
upplever 
inte 
tekniken 
tillräckligt 
bra för att 
avgöra om 
kalvningen 
är 
komplicera
d, bara om 
kalvning är 
på gång 
eller har 
skett) 

- Nej 
(livskvalit
et ej 
påverkad 
ännu 
men tror 
att den 
kommer 
öka när 
kamerorn
a leder till 
tidsbespa
ring då 
hen kan 
spendera 
mer tid 
med 
familjen) 

- De anställd 
hade initialt 
en del frågor 
kring deras 
integritet. 

E Kameraöverva
knings-system 
1 (tre kameror) 

- Ja (särskilt 
vid kalvning 
men också 
för 
övervakning i 
lösdriften) 

Köttkor 
som kalvar 
cirka 30 
kalvar per 
år + en del 
rekrytering
sdjur 

För att ha 
bättre koll 
på 
kalvningarn
a 

Ja 
(behöv
er ej 
åka till 
gården 
som 
ligger 
några 
hundr
a 
meter 
bort 
lika 
ofta) 

Ja (särskilt 
att 
upptäcka 
dem i tid) 

Ja (också 
räddat liv) 

Nej (men 
upplever 
ökad 
livskvalite
t pga mer 
tid med 
familjen) 

- ”Jag skaffade 
kamerorna 
framför allt 
för att ha 
bättre kontroll 
jämtemot min 
pappa, jag tog 
över gården 
för ett par år 
sen här och 
han var ju 
hela tiden i 
ladugården 
bara för att 



52 
 

kunna 
kontrollera 
det här 
[kalvningarna]
. Och jag 
tycker att man 
har sparat 
väldigt mycket 
tid genom att 
ha 
kamerorna.” 

F Kameraöverva
knings-system 
1 (flera 
stycken) 

- Ja (för att se 
personalens 
säkerhet, 
foderbordet 
och 
kalvningsbox
) 

260 (150 
mjölkkor 
plus 150-
160 kalvar 
per år) 

I första hand 
för 
personalens 
säkerhet 

Ja 
(mest 
kvällsti
d och 
vid 
kalvni
ng) 

Ja (enstaka 
gång när 
det dragit 
ut på 
tiden) 

Ja (de 
enstaka 
där man 
sett det 
dragit ut 
på tiden, 
men hade 
tänkt åka 
ut och 
titta på de 
djuren 
ändå om 
de inte 
haft 
kamerorn
a) 

Ja (man 
får bättre 
koll, men 
hade inte 
så mycket 
oro innan 
kamerorn
a 
införskaff
ades 
heller. 
Men 
skönt 
med den 
där sista 
kollen 
innan 
man 
somnar) 

Nej  
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Bilaga D: Transkriberingar 
I detta avsnitt är samtliga transkriberingar av intervjuerna med lantbrukarna infogade. Observera att 
transkriberingarna i vissa fall har censurerats för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

Lantbrukare A 
N: Då ska vi se, om vi tar det här från början då. Vad var det som gjorde er intresserad av kameraövervakning 
från början? 
A: Det är ju det att vi har så mycket djur. Vi har ju då alltså, vi har ju 600 kor ungefär. 
N: Mm. 
A: Och se föder vi även upp tjurar så vi har kanske en 300 slakttjurar där vi även också då har en kamera. Och 
det är ju det om det händer någonting alltså om vi ser till kalvningarna så är det ju det att om någon vill eller, så 
har man ju möjligheten när som helst på dygnet att kolla till en viss box. 
N: Mm. 
A: Sen är det ju som sagt upp till oss själva att använda tekniken som erbjuds.  
N: Mm, ja. Vilket kamerasystem är det ni använder? Eller vilka? 
A: Vi har något som heter… det är något kinesiskt som jag har köpt av en gammal herre i Växjö.  
N: Mm.  
A: [Säger företagsnamn] heter ju hans, som håller på med den här tekniken. Du, jag vet faktiskt inte vad det är. 
N: Mm.  
A: Det vet jag om jag kollar. Det borde jag ju veta naturligtvis… [säger produktnamn]! [säger produktnamn]! 
N: Okej, mm. Då ska vi se. Och om man hårddrar det lite, i vilka situationer är det ni använder kamerorna, eller 
hade tänkt att använda kamerorna? 
A: Jag hade ju tänkt att att dagligen använda det just när det gäller kalvningar. Att man, för att det för att det 
inte ska liksom ske något olyckligt när någon kalv dör i onödan eller det går fel med någon förlossning. Nu är ju 
vi bemannade här nästan dygnet runt i alla fall just vad det gäller kalvningarna.  
N: Mm. 
A: Tjurarna har vi väl egentligen bara tillsyn till två gånger per, per dygn kan man säga.  
N: Mm. 
A: Så tanken var ju att någon mer skulle vara lite intresserad när jag köpte detta.  
N: Ja, okej, mm. Då kan vi egentligen fortsätta lite om kalvning där. Du hade 600 djur sa du och så 300 tjurar. 
A: Mm. 
N: Hur mycket kalvningar är det ungefär på ett år?  
A: Vi har ju ungefär mellan 50 och 60 kalvningar per månad.  
N: Mm. 
A: Jäms över året.  
N: Mm. Och hur stor del av de här kalvningar är det som behöver liksom hjälp om man säger så? 
A: Jadu, det är inte så ofta. Vad svarar jag på det? Alltså, jag ska säga en av sextio då kanske.  
N: Mm-mm. Upplever ni att de här kamerorna har gjort att ni kan upptäcka fler av de här komplicerade fallen?   
A: Nej. 
N: Mm.  
A: Och det är ju på grund av att vi inte tittar i dem utan att vi ser till kalvningen fysiskt i stället. 
N: Okej, mm. Hur kommer det sig att ni väljer att göra det? Är det för att ni känner att det är mer tillförlitligt, 
eller..? 
A: Nej nej, utan det är nog så bara att det är ingen som tänker på att vi har kamerorna där och sen då precis 
som jag sa att i och med att vi mjölkar tre gånger per dygn så är vi ändå bemannade dygnet runt kan man säga. 
För sista killarna går hem halv två på natten och sen kommer första gänget klockan fem igen.  
N: Mm, så dem… blir liksom lite överflödiga? 
A: Och det… neeh ja i vårat fall är de nog överflödiga. 
N: Mm.  
A: Och sen tror jag att den yngre generationen kommer använda detta betydligt bättre.  
N: Mm, då ska vi se. Då har vi det. Men då kan man säga att då har kameraövervakningen inte gjort någon 
större skillnad när det gäller kalvningen.  
A: Nej. 
N: Mm. Då ska vi se. Upplever ni att ni har sparat någon tid när ni har tittat till djuren med och innan 
kamerorna? 
A: Nej.  
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N: Det är samma sak där, ja. 
A: Alltså i början, vi har ju haft det nu under ett par års tid, och i början så kollade jag betydligt mer än vad jag 
har gjort det sista året kan jag säga. Det sista året så har jag nog totalförträngt dem.  Men… som sagt jag tror 
att det har med generations… generationen på gården på företaget. 
N: Är det så att kamerorna är jobbiga att använda eller svåra att använda?  
A: Nej. Det blir bara inte av.  
N: Ja. Då ska vi se här. Ja. Då ska vi se. Hur orolig är ni för djuren? Jag tänker när det gäller kalvningar och 
sådana grejer, att någonting går fel.  
A: Om jag säger så här: hade man inte hade haft det sista kvällsgänget som mjölkar det är klart att då hade man 
varit mer oroligare och tittat antagligen i kamerorna, men i och med att de kommer dit halv nio och går 
därifrån halv åtta. På så sätt så så blir det just därför vi inte använder kamerorna tror jag. Annars, jag tror att vi 
hade använt dem betydligt bättre.  
N: Mm. Okej, mm. Ja, och då är det ingen större skillnad där. Då ska vi se. 
A: Jag tror faktiskt att om du intervjuar någon som bara mjölkar till exempel två gånger per dygn eller har sitt 
kalvstall helt enskilt som inte har det ihop med mjölkkorna så tror jag faktiskt att du får andra svar. 
N: Mm. Ja men, absolut. Ska vi se, bara kolla här. Ja men då var det nog inte så mycket mer faktiskt, tror jag.  
A: Undrar du över någonting så får du jättegärna slänga iväg någon fråga eller någonting sånt om du känner att 
det är något du missade eller så. 
N: Självklart. 
A: Men, så ser det ut här i alla fall. 
N: Ja nejmen, absolut. Det är, som sagt, det är också en effekt så det är också intressant.  
A: Ja precis. 
N: Så att det är… Men… 
A: Men… om man ser den här tekniken som finns tillgänglig för oss nu i lantbruket den är ju jättebra. Sen tror 
jag det att vi som är, om man säger så här jag är femtio min man är femtio fem han är inte det minsta 
teknikintresserad han kan ju i princip starta upp en dator kan han göra men ingenting mer och därför tror jag 
att den yngre generationen kommer ta till sig allt detta betydligt mer än vad vi gör. 
N: Mm. Ja, men vad tyckte du om frågorna? Var det något som var otydligt eller? 
A: Ja nej men det var väl inga konstiga frågor egentligen om man säger så. 
N: Mm. Vad bra. 
A: Utan det är säkert relevant att göra en sådant men jag tror att frågar man om några år samma frågor eller 
om du hade ställt dem till en mindre gård kanske så tror jag att du får andra svar. För det är ju otroligt käckt 
detta med att du har det i datorn, du har det i telefonen, du kan koppla upp det till tvn alltså du kan vara ha 
kontakt hela tiden dygnet runt. 
N: Mm. Så man kan säga att om man ser det på det stora hela att hade ni varit en mindre gård så hade ni 
troligen använt det lite mer?  
A: Japp! Hade vi mjölkat precis som jag sa två gånger per dygn så hade vi också använt det betydligt mer. Jag 
tror faktiskt till och med kanske att jag skulle haft en ja låtit haft en dator vara uppkopplad till det hela tiden i 
stället för att hålla på och börja koppla upp och koppla ner om man säger så. Men nu litar vi väldigt bra på 
våran personal så att därför känns det som att när vi väl kommer in så kan vi släppa vårat jobb på ett annat 
sätt. 
N: Mm.  
A: Det är ju också ett sätt att försöka lära sig slappna av kanske från att hela tiden, annars är det ju ett jobb vi 
har dygnet runt året runt.  
N: Mm. Nu kom jag på att jag glömt ställa en fråga. Hur länge har ni haft kamerorna? 
A: Vi byggde stallet 2014 så jag tror att jag började titta på det i den vevan så vi säger sen 2015 då kanske.  
N: Mm. Då ska vi se, men då har jag nog faktiskt avverkat alla frågorna. 
A: Mm.  
N: Är det någonting ni skulle vilja tillägga? Som du känner att du inte har fått berätta? 
A: Nej. 
N: Mm. Ja men bra. 
A: Jag tror att det är alles. 
N: Mm, då gör jag så att jag stoppar inspelningen här. 
A: Mm. 
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Lantbrukare B 
N: Sådär. Då ska vi se. Då kan vi väl egentligen börja med frågorna. Första frågan är egentligen vad var det som 
gjorde er intresserad av kameraövervakning till djuren i första … 
B: Dels för att ha koll på djuren och så dels för att vi ville ha koll på tomt och ägorna här va som om vi inte är 
hemma och om det händer någonting, om djur springer ut eller om det är folk som är här som inte ska vara här 
och sånt. Och det har ju funkat väldigt bra.  
N: Mm. 
B: Men vi blev rekommenderade av en kompis som har köpt en likadan utrustning som var jättenöjd. Och ja 
och vi är inte heller besvikna, det har funkat jättebra, det har det. 
N: Mm. Vad är det för kamerasystem ni använder? 
B: Det är fyra kameror… hur många olika system finns det?  
N: Aa, det finns ett gäng.  
B: [säger kameraövervakningssystem 2] heter den här ju. 
N: Mm.  
B: Det är ju lite robustare grejer då kan man säga med infrarött och så här då. Så att det är ju, ja, det är fyra 
stycken kameror som är på olika ställen och det är ju, går väl och… Är det så att det är någon lokal där vi inte 
har djur tillexempel så stänger vi av den så att den inte står i onödan på då. Men, jag vet inte annars vad 
systemet heter. Det är väl någon HD-historia, jag tycker att det är ganska bra upplösning på det.  
N: Mm, ska vi se. Lite om eran gård, vad är det för typ av djur och så ni har?  
B: Vi har diverse djur för vi hämtar djur för myndigheter, djur som är omhändertagna så att det kan ju vara allt 
ifrån får, kor och grisar, katter och hästar och… 
N: Mm.  
B: Så det kan vara varierande. Höns och allt möjligt. 
N: Mm. Hur använder ni kamerorna? 
B: Ja, de är ju uppsatta och är på hela tiden så att säga. Och så har vi ju en skylt, de som är utomhus det sitter ju 
en skylt att de finns på plats.  
N: Mm. 
B: Så att det är kameraövervakning. Och jag vet inte riktigt hur det är i dag om det är, man behöver inte anmäla 
någonting att man har dem uppsatta va eller hur… 
N: Nej, inte när det är privat mark.  
B: Nej. Men skylt ska man ha va? 
N: Ja, det ska man ha om jag minns rätt.  
B: Aa.  
N: Nej men jag tänkte mer på liksom rent praktiskt hur ni använder dem ihop med djuren.  
B: Ja men det är tillexempel om det är, om det är ett sto som vi vet är, eller en ko om det är dags för kalvning 
eller fölning så så har man på den där kameran så i stället för att gå upp mitt i natten så tar man bara och går in 
på kameran och tittar och man ser ju på djuren om de är lugna och trygga eller om de har börjat gå runt och är 
oroliga och så här va. 
N: Mm. 
B: Och tittar sig på magen och det kan spara en från mycket jobb.  
N: Mm, men om man tar en sån grej som kalvning hur gick det till innan ni hade kamerorna? 
B: Ja, vi har inte haft kalvning här men jag vet Johan Nilsson här nere då som rekommenderade oss som har 
samma system han nämen han han ja man ser ju hur dom då har det funkat jättebra och när vi har haft häst då 
som har fölat så har vi också sett när det är på gång.  
N: Mm.   
B: Och det sker ju ofta på natten för de vill ha lugn och ro då. Och då ser man när det börjar bli oroligt och de 
börjar titta sig på buken och går upp och ner och och då har man ju jätteglädje av kameran.  
N: Mm.  
B: Det tycker jag är jättesmidigt. Sen ska det ju absolut inte ta jobbet ifrån helt och hållet, jag menar det är ju… 
men på sådana, om man har ett jobb att sköta på dagen och i stället för att gå upp mitt i natten och bara titta 
på en skärm så är ju det, det spara en ju mycket belastning.  
N: Upplever ni att kamerorna har gjort att ni sparat mycket tid? 
B: Jag upplever att dem har, ja vi tycker att det är en trygghet och det är jätteskönt om vi åker bort också att ha 
koll på huset. Det enda jag kan tänka mig som i och med att det är fjärr… man kunde få in en liten röksensor så 
hade man haft brandlarm i samma sak, det tycker jag hade varit en smart grej.  
N: Mm. 
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B: Det är kanske något som kommer i framtiden för att ett sånt där ett sånt där fjärrstyrt med om man nu har 
flera stallar med brandlarm, de är rätt så dyra. Och hade man kunnat få in en sån sensor i kameran så hade ju 
det varit himla smidigt. 
N: Mm, det hade liksom byggt på användningsområdet för det litegranna. 
B: Ja, det hade det gjort. 
N: Hur ofta var ni oroliga för djuren innan ni hade kameraövervakningen? 
B: Jamen, det var ofta. Och även det är inte bara djuren men även övervakning utav byggnader och sånt här. 
Om man hör något konstigt någon natt och man tänker ja, det kan ju likaväl vara något som bullrar till uppifrån 
vägen 100 meter härifrån men är man orolig ”vad var det?” så går man in och tittar på kameran så ser man att 
det inte är någon rörelse och inget folk som rör sig för att det, om gården är lite utspridd som den är så här hos 
oss så… vi ser ju inte alltihopa utan det ligger någon byggnad där och någon byggnad där och vill man ta verktyg 
och fyrhjuling och sånt så är det inte så himla svårt det är ju så utspritt och då är det ju lite skönt att ha dem här 
kamerorna och det avskräcker ju säkert litegrann också.  
N: Mm, ja det kan jag tänka mig.  
B: Ja, jo. 
N: Den här oron, vet du om den orsakade några problem till exempel med sömn och sådana grejer.  
B: Ja, det kan det göra, absolut. Att man tror att det ska hända någonting och så vet man inte hur det är när 
man kommer ut och sånt där så nej, det är en jättebra grej tycker jag.  
N: Mm-mm. 
B: Och jag tycker inte den är något integritetskränkande heller för har man en skylt så då vet ju folk att det här 
är ett privat område och där ska man ju inte bara stövla in hur som helst. Så att, nej det är bra. För vår del i alla 
fall. 
N: Ja. Då ska vi se här om det var några mer frågor.  
B: Och så kan jag berätta, ska du göra intervju med [säger namn på person]?  
N: Ska vi se, jag kan kolla om han är med på min lista.  
B: [Säger ortsnamn]. Han är jäkligt nöjd med sin för han berättade det att när han har fått kalvar när han ska 
när han ska märka dem är det nog så då har han sett då att när han tittar på kameran så ligger kalven för sig 
och kon för sig helt tryggt men så fort han tar och närmar sig stallet så hör kon det och då tar hon och skyddar 
kalven och går iväg va. Så de är himla smarta. Så att på det sättet kan man också ha nytta av hur man ska gå 
tillväga för att liksom komma åt djuren och sånt här då.  
N: Mm. 
B: De är ju smartare än vad man tror. De är ju jättesmarta på det sättet. 
N: Mm. Då ska vi se. Jag hittar inte [säger namn] på min lista, så jag tar gärna... 
B: [Säger namn på person], [säger namn på person]. 
N: Men jag tar gärna hans mejladress eller någonting. 
B: Du kan få hans telefonnummer. 
N: Mm, kanon. 
B: Vänta litegrann. Säger telefonnumret.  
N: Upprepar telefonnumret. Ja, kanon! Toppen, ska jag kontakta honom också om han är intresserad.  
B: Det är han säkert. 
N: Då ska vi se, jag ska bara dubbelkolla att jag inte har missat några frågor här. 
B: Men dem här systemen, nu har vi fyra kameror, går det att bygga på med ytterligare kameror eller hur..? 
N: Inte helt hundra, jag är inte så insatt i hur kamerorna funkar.  
B: Nej. 
N: Men vad jag vet så har ju [säger företagsnamn] två system, det ena är väl HD och det andra är IP och IP tror 
jag att du kan koppla på hur många kameror du vill.  
B: Ja. 
N: Men då behöver de ju kopplas mot en router eller något annat nätverk. Medan HD är ju liksom en box du 
kopplar det mot.  
B: Aa. Ah, det känns ju som att det skulle kunna gå att bygga ut tycker jag. På något vis.  
N: Ja, för jag kan tänka mig att man, har man mycket djur och grejer så behöver man nog ganska många 
kameror.  
B: Ja precis, och många byggnader så är det ju inte så dumt. 
N: Mm. 
B: Och sen ser man ju som då i stallarna här, är det någon häst som kommer ut eller så här så har man ju koll på 
det också. Och det är ju inte jättekluddigt att flytta kameran från ett stall till ett annat, det är ganska enkelt. Det 
är ju bara nät som behövs. Och så antennen då, så att det, nej jag tycker att det är smidigt.  
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N: En fråga till här. När det har varit problem med djur och så där, har du upplevt att kamerorna har hjälpt er 
att upptäcka problemen i tid?  
B: Vi har inte haft några problem så, men det här med fölning har det ju hjälpt oss.  
N: Mm. 
B: Det har det gjort, och det har ju vart, jag menar är det i synnerhet om det inte är ens egna djur och dem ska 
ha tillsyn så är det ju väldigt viktigt att det får ju inte hända någonting. 
N: Mm. 
B: Och det kan det ju lätt göra om man inte är med va, att fostersäcken inte öppnar sig och de kvävs fölen och 
så vidare och de kan få… allt möjligt kan ju hända så att de är ju absolut en stor nytta. Så säg att man börjar 
kanske hålla koll på stoet en månad innan hon ska föla, men vet inte riktigt när hon är betäckt heller så, så är 
det en månad man kan spara där på att springa på nätterna. 
N: Mm. Upplever ni också att det liksom har kunnat resultera i ett mindre lidande för djuret och… 
B: Ja men det tycker jag absolut och i synnerhet då om du pratar med han Johan där kan jag säga till honom att 
du kommer ringa. Så just om du har ett hundratal djur så är det extra stor, ja det är ju så viktigt att det för 
ekonomiskt stort lidande om man blir av med djur. Och lidande för djuren också givetvis om det händer 
någonting men, det är ju komplikationer. På tio fölningar eller kalvningar är det kanske en som det trasslar sig 
va och då har man ju möjlighet att hjälpa till där.  
N: Mm. Kanon. 
B: Sen så tycker jag det känns rätt så gediget grejerna när man monterar och, det har liksom inte varit någon 
glappkontakt eller ingenting att det skorrar med bilden eller något sånt här utan det har, nej jag tycker att det 
har funkat bra. 
N: Skönt.  
B: Ja. 
N: Då ska vi se. Då har jag nog faktiskt avverkat mina frågor här så då har jag egentligen bara två 
avslutningsfrågor det är först då vad du tyckte om frågorna, om det är någon fråga som var otydlig eller sådär. 
B: Nej, det tycker jag inte. 
N: Ja. Och det andra är om du har någonting att tillägga. 
B: Nej. Trevlig helg! Vad är det du kandiderar i?  
N: Informatik.  
B: Är det marknadsföring eller? 
N: Nej, informationssystem. IT-system, olika typer av kommunikationssystem och affärssystem och sånt där. Så 
det är väldigt brett, det är det.  
B: Aa. Men du lycka till då och nej kamerorna är jättebra. Det kostar en peng när man installerar men det 
verkar ju som att det håller bra också så att det jag kommer ha glädje av det i många år. Så får du ha det bra. 
N: Detsamma. Och så tusen tack för din medverkan.  
B: Tack ska du ha, det var inget! Ha de! 
N: Trevlig helg! 
B: Hej, detsamma, hej. 
 
Lantbrukare C 
N: Kanon! Bra! Då ska vi se, då kan vi väl egentligen börja med frågorna. Och, som sagt, studien handlar ju om 
effekten som man upplever utav de här videoövervakningskamerorna. Så första frågan är vad det var som 
gjorde er intresserade av kameraövervakning från första början? 
C: Det handlar ju om att få mer fritid höll jag på att säga. Vi har (?)kor och när vi har kalvningssäsong så passar 
vi rätt så hårt på korna för att det är ju den enda inkomsten vi har av djuren på hela året. Så att vi kan sitta, vi 
kan sitta inne och kolla, vi behöver liksom inte springa ut i stallarna hela tiden. 
N: Mm. 
C: Och man kan även ha koll på det när man inte är på plats på hemmaplan, så kan man ringa någon som är lite 
backup eller så. 
N: Mm-mm. Vilka typer av kameror använder ni eller vilka kameror använder ni? 
C: Vi använder en kamera som heter [produktnamn].  
N: Mm. 
C: Som är en, en kamera anpassad för stallmiljö.  
N: Mm-mm. Är det en eller många kameror ni använder? 
C: Vi använder en. 
N: En, ja.  
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C: Sen kan det vara så att vi flyttar runt den beroende på behov eller så men det är bara en kamera. 
N: Mm. På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kamerorna, eller kameran? 
C: Du tänker vad vi övervakar, eller? 
N: Ja. Och vid vilka tillfällen. 
C: Framförallt så är det ju obekväm tid om man säger så, alltså morgnar och kvällar. Men även dagtid när vi inte 
är på hemmaplan för att ha koll på om där händer någonting så att säga.  
N: Mm-mm.  
C: Och då är det ju kalvningssäsongen framför allt. 
N: Mm. Vad är det för typ av gård och… 
C: Vi har specialiserad (di?)ko-produktion så vi föder upp dikalvar(?) till de är ungefär ett halvår och sen så 
säljer vi dem. Så vi har ungefär dubbelt så mycket djur på sommaren som på vintern.  
N: Mm. Hur mycket djur är det ungefär som det rör sig om? 
C: Vi har 20 djur på vintern och 40 på sommaren.  
N: Mm-mm. Upplever ni att kameraövervakningen har gjort att ni har kunnat spara tid? 
C: Ja, absolut.  
N: Ja, på vilket sätt? 
C: Den gör ju att jag kan få, jag kan få överblick på djuren utan att gå ut och störa dem. 
N: Mm. 
C: Och sen kan jag ju sitta inomhus och se om allting funkar som det ska. Alltså en kalvning kan ju vara alltifrån 
2 timmar till kanske upp till 6-7 timmar och då kan jag liksom kolla så att allting går som det ska samtidigt som 
jag inte är på plats. 
N: Mm. 
C: Så att den skapar ju väldigt mycket flexibilitet. 
N: Mm. Hur omfattande är kalvningen på gården? 
C: Nu hörde jag inte riktigt vad du sa. 
N: Hur omfattande är kalvningen på gården? 
C: Alltså, vi försöker ha kalvningen under så kort tid som möjligt eftersom det är så pass hög arbetsbelastning 
så mellan 6-8 veckor är själva kalvningsperioden.  
N: Mm. 
C: Sen har man ju nytta av kameran utöver det men det är då den fyller störst funktion. 
N: Ja. Hur många kalvningar är det ungefär på den här perioden? 
C: 20 stycket 
N: 20 stycken, ja. 
C: Mm. 
N: Vilka svårigheter upplevde ni innan ni hade kameraövervakningen på plats, när det gäller kalvningen? 
C: Det är ju att man måste, alltså funkar allting som det ska så måste man ju inte vara på plats men man vill 
ändå titta till det så att säga. Så att det handlar ju om att man kanske är ute i stallet fem gånger på en kväll.  
N: Mm. 
C: Medans man nu då inte behöver gå ut alls om man ser att allting funkar som det ska.  
N: Mm. Så de svårigheterna upplevs mindre i dag då med kameraövervakningen? 
C: Ja alltså man måste ju inte gå ut, det blir ju… duscha fem gånger på en kväll är man ju inte intresserad av 
men behöver jag bara gå ut en gång i stället för fem så blir det ju att vi sparar, dels sparar vi ju transporten 
inifrån och ut till stallet och sen så behöver jag inte vara där så blir jag ju inte skiten heller. 
N: Nej. Har ni… upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat upptäcka de här 
komplicerade kalvningarna. 
C: Ja, man man får ju mer koll hela dygnet så att säga. Alltså jag skulle ju kunna ställa klockan mitt i natten för 
att titta i kameran men jag kanske inte ställer klockan för att gå ut för att då kanske jag inte somnar igen. 
N: Mm. 
C: Så att den gör ju, den gör ju så att jag kan se om kon behöver hjälp på ett annat vis.  
N: Mm. 
C: Sen behöver man ju fortfarande övervaka manuellt kanske och vara ute på plats men man man tittar oftare 
upplever jag.  
N: Mm. Upplever ni då också att att kameran har resulterat i ett mindre lidande för de här djuren när det har 
blivit komplicerade fall? Att ni har kunnat hjälpa dem snabbare tillexempel? 
C: Ja, ja det blir det ju. Man, man har ju möjlighet till tätare övervakning får jag ju säga och det är klart att då 
har man möjlighet att gå in och hjälpa till tidigare. För du upptäcker det, det kanske du inte hade upptäckt lika 
tidigt annars. 
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N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har hjälpt er att rädda djur som annars kanske inte hade 
gått att rädda, för att man hade upptäckt dem för sent? 
C: Den är ju... Ja, det får jag ju ändå säga. Aa den är ju ett hjälpmedel, helt klart. 
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har påverkat en eventuell oro för djuren? Att den har 
minskat, eller samma som innan? 
C: Du tänker om djuren påverkas av kameraövervakningen? 
N: Dels djuren och sen så också för eran del tänker jag. 
C: Läs frågan en gång till, jag vet inte riktigt om jag uppfattade den.  
N: Om ni upplever att kameraövervakningssystemet har påverkat en eventuell oro för era djur. Jag tänker i 
kalvningssäsongen, om man vara orolig innan man hade kameraövervakningssystemet på plats för att man inte 
kunde kolla till dem tillräckligt eller så där. 
C: Naah, nej kanske inte att den har påverkat oron, ah, äh. 
N: Mm. 
C: Nej, jag kan inte säga att jag är, var mer orolig innan. Däremot har jag ju kunnat, alltså jag kan ju titta till dem 
tätare så visst det skapar ju en större säkerhet men jag är inte ahh den är så svår. Jag jag var inte, nä jag kan 
inte säga att jag var orolig men det är klart att det blir ju, förlorar man en kalv så blir det en ekonomisk förlust, 
helt klart.  
N: Mm. 
C: Men oro? Ja. Kameran bidrar ju till bättre livskvalitet, så kan vi ju säga. Sen om jag kan stoppa in oro i det, 
det vet jag inte riktigt. Men mm, är du med på hur jag menar? 
N: Ja, jag är med. Och när du säger att den bidrar till en bättre livskvalitet, hur tänker du då? Är det tidsmässigt 
eller är det andra faktorer också?  
C: Det är ju för att den skapar mer flexibilitet. Alltså jag, jag kan ha samma kontroll genom att liksom öppna min 
telefon inne i tv-soffan. I stället för att spring ut och titta efter så att den, det är ju där det kommer in. Eller jag 
kan vara en bit hemifrån och jag kan se att liksom ”amen nu måste jag sticka hem”.  
N: Mm.  
C: Sen, sen hade jag ju förmodligen inte, inte sett det om jag inte hade haft kameran så det, aa nej den är… 
Tanken är ju att den ska ge flexibilitet och samtidigt mer kontroll. Och det upplever jag ju att den gör.  
N: Mm-mm. Då ska vi se, det var nog faktiskt alla frågorna där. Och så då undrar jag vad du tyckte om frågorna? 
Om det var några frågor som var otydliga eller någonting som hade behövt förtydligas? 
C: Nej det tror jag inte, det var den där med oro den är lite svår.  
N: Ja. 
C: Men det blir, aa-aa, det är väl en tolkningsfråga tänker jag lite grann också. 
N: Ja. Absolut.  
C: Hur man… 
N: … man ser på det. Är det någonting du skulle vilja tillägga? 
C: Nej, det tror jag inte. Aa jag är lite intresserad av den här… det var en uppsats du skrev va? 
N: Japp, det är det.  
C: När publiceras den och var kan man hitta den sen när du är klar? 
N: Om allting går som det ska så kommer den publiceras i januari. Och då kommer jag skicka ut en kopia till er 
eller en länk där ni kan hitta den.  
C: Aa, fantastiskt! 
N: Så att ni får ta del av resultatet. 
C: Aa. 
N: Mm. Då hade jag nog inte så många mer frågor. Så får jag ge dig ett stort tack för ditt deltagande och så 
önska en trevlig helg.  
C: Tack detsamma! 
N: Mm tack! 
C: Aa hej! 
N: Hej! 
 

Lantbrukare D 
N: Ja, kanon! Då så, då börjar vi med frågorna här. Och första frågan är då, vad var det som gjorde er 
intresserad av kameraövervakning till era djur från början? 
D: I vårat fall var det ju faktiskt en diskussion med [säger namn på person] som jobbar på [säger företagsnamn] 
som fick oss att få upp ögonen för det. 
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N: Mm. 
D: Och undrade… och när hon hade bearbetat mig ett tag så insåg jag ju att man skulle kunna ha nytta av det. 
N: Mm. 
D: Så därav kommer det då, och det är mer, vi visste inte riktigt dem möjligheterna innan man fick någon som 
förklarade dem för sig. 
N: Mm. Vilket utav kamerasystemen är det ni använder, eller använder ni flera? 
D: [Kameraövervakningssystem 2] heter det, det är det där du har fyra kameror som är anslutna via en 
antenn… 
N: Mm. 
D: … till en inspelningsbar box. 
N: Mm. 
D: Och då både kan jag lagra det och titta i efterhand och live-titta. 
N: Mm. På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kamerorna? 
D: Använder dem för övervakning utan kalvningsboxar. För att hålla koll på när man inte är i stallet, kvällstid 
eller dagtid under när man inte har möjlighet att gå dit och titta hela tiden så ibland är det skönt att titta innan 
man går och lägger sig för att se så att det är lugnt. 
N: Mm. Sen tänkte jag ställa några frågor lite om gården också. Vad är det för typ av gård? 
D: Ja. Vi har 200 mjölkkor med robotmjölkning.  
N: Mm. 
D: Och sen, kör lite entrepenadkörning och så med, men det har inte med saken och göra riktigt i det här fallet. 
N: Nej. Är ni många anställda på gården? 
D: Det är väl fem anställda som får lön hela tiden varje månad sen har vi ju lite löst folk då och lite F-skattare. 
N: Mm. Okej, ja. Och sen så undrar jag om ni upplever att det här kameraövervakningssystemet har gjort att ni 
har kunnat spara lite tid. 
D: Inte riktigt än. Känner väl att man behöver börja lära sig att lita mer på det först innan dess. Men jag 
misstänker att vi kommer göra det, då framigenom.   
N: På vilket sätt tror du att ni kan spara tid på… ? 
D: Slipper åka och titta utan, ja funderar jag på när jag ska köra in mat till korna eller så kan jag ju sitter jag 
hemma eller gör något annat så kan jag ju på distans se att om jag ska åka nu eller om tre timmar. 
N: Mm. 
D: I stället för att åka och kolla och se att ja jag behöver inte och så åka därifrån igen. Eller den där extra vändan 
i ladugården på kvällen för att se ”är det lugnt i kalvningsboxen eller inte?”.  
N: Mm. Använder ni kamerorna för, vid kalvning? 
D: Inte me… ja de sitter ju i kalv... på den ena kalvningsboxen och där är det ju mer en som sagt var kontroll och 
se, man tittar och… Sen används de ju inte vid kalvningen utan mer inför kalvningen om man … ändrar 
ordföljden på det eller vad man ska säga. 
N: Ja. Hur om fattande är kalvningen på gården? 
D: Vi har väl vad är det ju 200 kalvar om året så det är ju en varannan eller vad blir det? Det är ju inte varje dag 
men nästan… 
N: Mm. 
D: … varje dag vi har kalvningar. 
N: Ja. Vilka svårigheter upplevde ni innan ni hade de här kamerorna vid eller inför kalvningarna? 
D: Ja, det var ju det att man åkte hit fler gånger och tittade då. Om det var någon man misstänkte.  
N: Mm. Så i dag upplevs det som att det är lite mer flexibelt då kanske? 
D: Ja, lite man kan slippa den sista kontrollresan på kvällen om man säger så då.  
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat upptäcka fler komplicerade 
fall? 
D: Nej. 
N: Ja. 
D: Men sen som sagt var, jag har haft det alldeles för kort tid. Och det kommer väl inte göra att vi kollar oftare 
utan det är mer tidsbesparande att vi slipper åka dit och fysiskt titta. Upplever inte att det är tillräckligt bra för 
att man ska kunna avgöra på håll om det är en, är en problemkalvning eller är en kalvning mer att antingen att 
hon håller på att kalva eller hon har kalvat. 
N: Mm-mm. Ja. Då ska vi se. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har påverkat eller påverkat en oro 
för era djur?  
D: Nej. 
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningen på något sätt har påverkat er livskvalitet? 
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D: Inte än. 
N: Mm. 
D: Men jag misstänker att det på något, det kommer ju påverka eller förhoppningsvis förbättra den inom en 
framtid. Som sagt var, de har suttit lite för kort tid för att utvärdera det fullt ut.  
N: Mm, ja. Och hur tänker du att den kommer att påverka?  
D: Påverkan är ju att, mer tid med familjen. Att man slipper, som sagt var, det är tidsbesparning samma där 
tidsbesparingen så är det ju att den tidsbesparningen kan man lägga på familjen i stället för på jobbet. 
N: Mm. Ja. Kanon. Ja, då har jag inte så mycket mer frågor här så då undrar jag vad du tyckte om frågorna. Om 
det var någon fråga som var otydlig eller så där.  
D: Nej.  
N: Ja, så undrar jag om du har något som du vill tillägga. 
D: Nej, jag vet att vi hade frågor utav våra anställda angående kameraövervakning utav dem. Och efter 
diskussioner med [säger namn på person] och med [säger namn på person] på [säger företagsnamn] där så sa 
vi det att eftersom de anställda också har tillgång till kamerorna och ser dem och det är väl skyltat så är det ju 
inget problem juridiskt eller så eller… Det är ju inte en övervakning över deras arbetsuppgifter eller, och inga 
privata utrymmen, så därför sa vi att vi tyckte att det var helt okej.  
N: Mm. 
D: Och de har väl i efterhand också förstått nyttan av dem.  
N: Mm. 
D: Vi hade en som tyckte att ”ja nu blir det att då sitter de och tittar på mig när jag jobbar”. Men ja… 
N: Dem upplevde det som liksom integritetskränkande på något sätt. 
D: Ja, lite så, men sen är jag ju av den uppfattningen att så länge man inte gör någonting fel så behöver man ju 
aldrig bry sig om en kamera oavsett var den sitter. 
N: Mm. 
D: Oavsett om den sitter vid en bankomat eller om den sitter på en spårvagnshållplats eller vid en butik. Gör jag 
inget fel så är det ju ingen som kommer titta på filmen.  
N: Mm-mm. Nej, men absolut. 
D: Och då är det ju, när du gör något fel så ska den ju sitta där för att motverka det.  
N: Mm. 
D: Även om det inte är vårt primära syfte i det här fallet. 
N: Mm. Ja. Nej, men då har ju nog inte mycket mer frågor här på rak arm faktiskt så då får jag tacka så mycket 
för att du har velat ställa upp till den här intervjun. 
D: Det var så lite! 
N: Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig helg. 
D: Detsamma! Och kommer du på något annat så får du ringa igen. 
N: Ja, kanon! Då tackar jag för detta! 
D: Tack! Hej! 
N: Hej! 
 

Lantbrukare E 
N: Ja, kanon. Då så. Då är första frågan vad det var som gjorde er intresserade från första början av 
kameraövervakning till djuren. 
E: Det handlar egentligen om att ha bättre kontroll på kalvningar, egentligen. 
N: Mm. 
E: Ja, för att få bättre överblick och hela tiden kunna kontrollera hur dem ligger till så att inga kalvningar går 
snett, utan att man hela tiden kan vara behjälplig. 
N: Mm-mm. Vilket av kamerasystemen är det ni använder, eller vilka? 
E: Vad heter dem? [Kameraövervakningssystem 1] eller något sånt där. Det är [säger företagsnamn] som säljer 
dem. 
N: Mm. Är det en eller många kameror ni använder? 
E: Det är tre stycken jag använder. 
N: Tre stycken, ja. På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kamerorna? 
E: Aa, det var väl som jag förklarade innan att det har med kalvningen att göra. Så det är ren övervakningen 
egentligen för att kunna se när djuren börjar kalva och se så att kalvningarna går bra hela vägen så att inget 
fastnar eller så att de inte, inte kalvarna kommer ut fel utan att man måste vara där och hjälpa till eller så. 
N: Ja. Vad är det för typ av gård? 
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E: Det är en, det är en dikobesättning eller er (?)kobesättning då som kalvar in ett trettiotal kalvar om året.  
N: Mm-mm. 
E: Sen så håller jag en del, en del rekryteringsdjur. 
N: Okej, ja. 
E: Men den största delen är (?)kor. 
N: Mm. Är ni många anställda på gården eller är det…? 
E: Nej, det är jag själv. 
N: Ja, mm. Ja. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat spara tid på något sätt? 
E: Det tycker jag absolut. 
N: Mm. 
E: Det har underlättat en hel del egentligen i ren övervaknings, så… slippa åka till gården överhuvudtaget 
egentligen, jag bor kanske ett par hundra meter därifrån. Utan då kan man kontrollera från hemmet.  
N: Mm. Då ska vi se, ja. Och ni använder kamerorna vid kalvning, sa du innan?  
E: Ja, jag har även övervakning i hela lösdriften men största delen är egentligen för kalvningarna. I alla 
kalvningsboxar då. 
N: Mm. Hur omfattande är kalvningen på gården? 
E: Det är väl ett trettiotal kalvningar om året.  
N: Ja. Är det en stor del av de här kalvningarna som kräver mänsklig assistans? 
E: Nej, det tycker jag inte. Det har väl varit, i år har det väl varit en av trettio skulle jag tippa på.  
N: Mm.  
E: Och då har jag ju sett det genom kameran då. 
N: Mm. Innan ni hade kameran på plats vilka svårigheter upplevde ni i samband med kalvningen? 
E: Ja, det är ju att, att man inte har den kontrollen utan att man hela tiden måste stå, man måste hela tiden 
vara där för att kunna kontrollera att det går bra. Om man ser att den börja kalva då får man ju stanna där tills 
allt är färdigt och allt har gått bra.  
N: Mm. 
E: Nu, nu kan man kontrollera, gå in hela tiden eller ha den på i bakgrunden för att kunna se, kontrollera att, att 
det går som det ska. Förut fick man vara i ladugården på plats om man säger så för att kontrollera och det, det 
kunde ju ta många timmar för kalvning.  
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat upptäcka fler av de här 
komplicerade kalvningarna? 
E: Ja, absolut. Man upptäcker dem i tid framför allt.  
N: Mm. 
E: Så att inget av djuren far illa.  
N: Mm. Tror du att det har resulterat i ett mindre lidande för de här djuren? 
E: Det tror jag absolut. 
N: Ja. Upplever ni också kanske att det har hjälpt er att rädda fler djur? 
E: Ja, men det skulle jag vilja säga. Det har det ju absolut gjort. Det finns ju kalvningar som kommer, vi säger att 
de ska komma med båda frambenen först och sen huvudet så det händer ju att huvudet kommer först. Och ser 
man det i tid så kan man komma dit och trycka tillbaka kalven och få ut den rätt. 
N: Mm.  
E: Så det har absolut avhjälpt dödsfall.  
N: Mm. Är det många dödsfall eller är det…? 
E: Nej, det tycker jag inte. 
N: Ja.  
E: Förhoppningsvis är det ju noll procent, men det är ju alltid… det kan nog vara någon om året.  
N: Ja, okej, mm.  
E: Sen är det väl av olika anledning, det är inte alltid kalvningen som orsakar det utan det kan ju vara att de får 
någon infektion eller sådär.  
N: Mm, absolut. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har, har påverkat en eventuell oro för era djur? 
E: Nej, inte någonting. 
N: Ja. Och då tänker jag kanske inte oro hos djuren utan oro hos er. 
E: Ja, nej det tycker jag inte jag tycker att man känner att man har mer kontroll liksom att man behöver inte 
stressa dit hela tiden, man kan gå in och kolla på telefonen eller plattan liksom och hela tiden ha kontrollen där 
man är. 
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet på något sätt har påverkat eran livskvalitet på något sätt? 
E: Ja absolut, jag tycker ju att jag har mer tid hemma med familjen.  
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N: Mm. Ja. Det, det var nog egentligen frågorna det. Så då undrar jag bara om du har någonting… vad du tyckte 
om frågorna om det var någon fråga som var otydlig eller så där? 
E: Nej, det tyckte jag väl inte. Det var väl väldigt relevant och bra.  
N: Mm. Är det någonting som du skulle vilja tillägga? 
E: Nej, det tycker jag väl inte. Jag skaffade kamerorna framför allt för att ha bättre kontroll jämtemot min 
pappa, jag tog över gården för ett par år sen här och han var ju hela tiden i ladugården bara för att kunna 
kontrollera det här. Och jag tycker att man har sparat väldigt mycket tid genom att ha kamerorna. Jag tycker att 
det är en väl värd investering, för egen del i alla fall.  
N: Mm. Ja! Då har jag inga mer frågor. Då får jag tacka så mycket för att du har velat ställa upp på den här 
intervjun. Och så får jag önska dig en fortsatt trevlig helg! 
E: Det var så lite så. Du får ha en trevlig helg du med! 
N: Tack tack! 
E: Tack hej! 
N: Hej!  
 

Lantbrukare F 
N: Ja, kanon. Bra! Då är första frågan, vad det var som gjorde er intresserad av kameraövervakning för boskap i 
första taget. 
F: Det är väl personalens säkerhet i första hand.  
N: Mm. Och hur… vad tänker ni på där då, när du säger personalens säkerhet? 
F: De jobbar mycket ensamna.  
N: Mm. 
F: Och för att jag ska ha koll på att det inte har hänt dem något så tyckte jag att det var skönt att kunna slå en 
koll, att dem ja… jag har den ju inte så att den filmar när dem jobbar. Alltså, vi har ju en mjölkanläggning, eller 
vi har ju mjölkkor, så jag filmar inte när de mjölkar men jag filmar så att jag ser när de byter grupper och hur 
dem flyttar djur och det här.  
N: Mm-mm. 
F: Det är ju att de är i normal fas så att säga. Eller ja, har gjort det de borde ha hunnit med.  
N: Mm-mm. Vilket kameraövervakningssystem är det ni använder? 
F: Jadu, [säger företagsnamn], vad heter dem? Det är det där som är nätverksbaserat.  
N: Ja, IP-kamerorna? 
F: Ja. 
N: På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kamerorna? 
F: Det sa vi ju ändå som [störning i samtalet] att det verkar lugnt när de jobbar. Sen slår vi även över 
foderbordet så att jag ser hur mycket foder det är på bordet, om vi behöver köra på mer foder eller om det 
räcker. 
N: Mm.  
F: Och sen har vi en som är över kalvningsboxarna. 
N: Mm-mm. 
F: Så att vi ser över kalvningar och sånt. 
N: Okej, ja. Vad är det för typ av gård? 
F: Mjölkproduktion då. 
N: Mm. Hur många djur ungefär? 
F: 260 totalt. 
N: Ja. Är ni många anställda på gården? 
F: Ja, med mig så är vi fyra. 
N: Mm, ja. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat spara tid? 
F: Ja, det är det ju. Jag slipper ju åka ut till ladugården varje kväll eller om det är en kalvning eller något.  
N: Mm.  
F: Så det gör den ju till viss del. 
N: Mm. Använder ni kamerorna när det gäller kalvning? 
F: Ja, det gör vi. 
N: Mm. Hur omfattande är kalvningen på gården? 
F: Det är ju, vi har 150 kor så vi har ju mellan 150 och 160 kalvningar om året så det är ju jämt spridet över hela 
året. Så det är ju, i princip varannan dag har vi ju en kalvning.  
N: Mm. Är det ett stort antal av dessa kalvningar som, som kräver mänsklig assistans? 
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F: Nej, alltså vi är nog nere på ett par 3 procent som behöver. Det är framför allt att ha koll på´t och se så att 
det… 
N: Vilka svårigheter upplevde ni innan ni hade kamerorna när det gäller kalvning? 
F: Det var ju att en var tvungen att åka ut om man skulle se´t. Om det var… Så egentligen kanske det inte var 
problem med kalvningar utan det sköna är att man kan titta då innan man går och lägger sig eller när man har 
lagt sig att ”jamen, det är lugnt i ladugården”.  
N: Mm.  
F: Det är väl den stora vinsten, att man kan somna med gott samvete, att det är lugnt så att det inte har hänt 
något då. Sen kan det ju hända medans man sover men… 
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat upptäcka komplicerade 
kalvningar? 
F: Nån har det väl vart som vi har sett när det drar ut på tiden. 
N: Mm. Upplever ni då att kameraövervakningssystemet har resulterat i ett mindre lidande för djuren? 
F: Jao, det hade det ju eller ja, vi kanske upptäckte lite tidigare än vad vi hade gjort annars för det var ju en sån 
där som vi visste om och den hade vi nog åkt ut och tittat på i alla fall. Utan det är nog mer mitt välbefinnande.  
N: Mm-mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har gjort att ni har kunnat rädda ett djur som annars 
kanske inte hade gått att rädda? 
F: Ja, det har vi nog gjort, en. Jag hade en som, av någon anledning, fick huvudet under en grind där hon låg och 
den hade vi ju, hade vi inte haft övervakningssystemet så hade vi ju inte sett den förrän på morgonen och då 
vet man ju inte hur det hade gått då. 
N: Mm-mm. Ja. 
F: Den räddade vi nog med kamerorna. 
N: Ja. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har haft någon påverkar på eran oro, för era djur? 
F: Ja, det tycker jag.  
N: Mm. 
F: Det har ju varit positivt, att man har bättre koll på dem. Och det kan ju antingen varit att man är hemma eller 
om man inte är hemma så kan en ju alltid bara göra en snabbkoll och se att, om det ser lugnt ut i alla fall. 
N: Mm. Var ni ofta oroliga för djuren innan ni hade kameraövervakningssystemet på plats? 
F: Nej, inte så men, inte jätteorolig [störningar i samtalet] se att det är lugnt.   
N: Mm-mm. 
F: Det var inget som man led av men en, man sparar ju säkert ja, de här sena kväll och nattbesöken så har jag ju 
kanske tre sådana i veckan eller något. Även om det inte tar någon jättetid så är det ju i alla fall att det tar en 
kvar tjugo minuter att gå ut och titta till ’et. Så det är ju rätt skönt att slippa.  
N: Mm. Upplever ni att kameraövervakningssystemet har haft någon annan effekt på livskvaliteten?  
F: Ja, det är ju att en har ju, nej inte mer än att den är mindre... Aha nu sa jag ju att jag inte var orolig, men det 
är ju att man får en sista koll innan man somnar och det är ju alltid skönt.  
N: Mm. Upplever ni att ni att ni sover bättre på natten med vetskapen att ni har kameraövervakningssystemet? 
F: Nej, det kan jag väl inte påstå. 
N: Mm. Ja, det var nog faktiskt frågorna det. Så då tänkte jag kolla om det var någon fråga eller så som du 
tyckte var otydliga, som jag kanske behöver förbättra? 
F: Nej, det tror jag inte. 
N: Ja. Och så undrar jag om du har någonting som du skulle vilja tillägga? 
F: Nej, det är det nog inte heller. 
N: Nej. Då var det nog faktiskt alla frågor där. Så då får jag tacka så mycket för din medverkan och så får jag 
önska dig en fortsatt trevlig helg! 
F: Tack detsamma! 
N: Tackar jag för detta! 
F: Tack. 
N: Hej! 
F: Hej hej! 
 


