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Digitalisering av jordbruket - Tema nr. 6 

Det som kom upp till diskussion var följande: 

 För att vara en bra jordbruksföretagare krävs att man får en uppfattning och inte tappar 
fokus. Fortfarande är man bonde och man väljer att vara detta av en anledning 
exempelvis fysiskt arbete. Annars blir det lätt tråkigt om man som bonde skulle flytta 
in till staden. Man vill ju jobba för att man vill. 

 Vem kan man tänka sig skulle vilja bo på framtidens landsbygd när bönderna är i 
staden?! 

 Vid mjölkproduktion är det svårt att se att robotar skulle funka till allt. Djurögat är 
ändå det som ser och kan ta beslut bäst. Det mänskliga ögat har en säkerhet. Vi måste 
få med oss kunderna i denna digitalisering också. Kanske ännu mera öppna upp sina 
företag för allmänheten.? 

 Kan innebära att framtidens lantbruk blir mer och mer industriella och alla 
konsumenter uppskattar inte detta. Känslan? 

 Om lantbrukaren flyttar in till staden så minskar förmodligen kontakterna med grannar 
osv. där krävs det att ha en bra relation och kommunikation.  Kanske inte bara kan 
upprätthålla dialogen med SMS. 

 Stordrift? Olika företag har olika förutsättningar, ser helt olika ut i olika delar av 
Sverige. Vart ligger staden i förhållande till sitt företag? Alla anställda utgår från 
landsbygden och arbetar i staden?! Olika storlekar på gårdar är en viktig aspekt också, 
så som att skaffa en värmekamera för att upptäcka mastiter i tid.  

 I dagsläget ser vi Sveriges lantbruk som mer personligt och att digitaliseringen lär 
dröja.  

 Kommer vi verkligen kunna lita på datorer/nätverk osv. det får inte vara för sårbart 
och det gäller att hela samhället och politiker är med på tåget, exempelvis viktigt med 
bra fiberuppkoppling.  

 Miljöargumentet och vad man vinner på det i längden. Hållbart och nytta för 
klimatet?! 

 För att överleva som företagare på landsbygden i en världsmarknads ekonomi och 
efterfrågan så gäller det att även här att hänga med i utvecklingen och inte vara en 
efter strävare. Det gäller att ha viljan att bli konkurrenskraftig. 

 Bra om det finns ett samarbete mellan oss producenter och stora handelskedjor så som 
Ica och Coop. Vi kan hjälpas åt att hålla kvar konsumenterna! Exempelvis så som 
Lantmännen och N-Sensor. 

 Effektivitet, blir det bättre med robotar? 
 Digitaliserar vi så måste också support och andra tekniska åtgärder verkligen fungera. 
 I slutändan är det ändå vad investeringen kostar, vi behöver pilotgårdar i Sverige som 

kan utvärdera och följa upp vad de tror att investeringen genererar tillbaka. 
 Kan man digitalisera i sina befintliga maskiner så vore det ett steg i rätt riktning.  
 Det bästa som digitaliseringen medför är att det skapas ett ”minne” och 

dokumentation, för i dagens läge är det svårt att hålla alla siffror och 
sammanställningar i huvudet från föregående år.  

 Det hade ju varit bra om man kan skippa flera anställda i och med digitaliseringen. 


