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Vi erbjuder strategisk rådgivning till livsmedelsbranschen och 
organisationer som sätter förutsättningarna för den

Primärproduktion Konsument
Livsmedels-

industri

Dagligvaruhandel 
och servicehandel

Foodservice

Intresseorganisationer Verk och myndigheter

FinanssektornOffentlig sektor

Rådgivarorganisationer Akademi

Vårt marknadsfokus



3

OMVÄRLD & MARKNAD STRATEGI & AFFÄR
STYRNING & 
EFFEKTIVITET

IMPLEMENTERING & 
PROJEKTLEDNING

Omvärldsanalyser

Trendspaningar

Konkurrentanalyser

Marknadsanalyser

Scenarier & 
framtidsspaningar

Strategisk nulägesanalys

Strategisk plattform

Innovations-, marknads-
och försäljningsstrategier

Utvärdering av affärer

Affärsmodell och 
affärsplanering

Strategiska workshops

Strategier för branscher 
och regioner

Styrelse- och 
ledningsprogram

Styrelseutvärdering

Organisationsutveckling

Målstyrning

Effektivitetsprogram

Projektformat

Projektledning

Genomförandestöd

Interimsuppdrag

Genom våra erbjudanden hjälper vi våra kunder
att växa och öka sin konkurrenskraft



Vi utvecklar kontinuerligt vår kunskapsbas genom att 
publicera rapporter och föreläsa om aktuella teman
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Vi ger också ut nyhetsbrevet #Kortfattat, med ny och relevant information från 
livsmedelsområdet och de gröna näringarna 



Insikter #9 – Internet of Things & WATIS, SF
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Insikter #9: Internet of Things 
• Framtagen i samarbete med LRF
• Rapporten kan laddas ner på vår hemsida 

macklean.se

Målet med rapporten:
• Ge en nulägesbild av IoT-utvecklingen i 

lantbruket
• Peka på vad svenska aktörer inom lantbruks-

och livsmedelssektorn kan göra för att för att få 
utväxling på möjligheterna med tekniken

+



Utifrån Insikter #9, World Agri-Tech Innovation Summit och kundprojekt vi driver:

Vad är det som händer i branschen och varför?

Hur tar sig det datadrivna lantbruket uttryck på gårdsnivå?

Finns det några skillnad i utveckling i de stora produktionsslagen?

Hur skapar tekniken värde?

Vad händer med affärsmodellerna i lantbruket?

Hur arbetar de ledande aktörerna?

Vad får tekniken för effekt på värdekedjan?

Hur ligger Sverige till?

Vilka möjligheter och utmaningar skapar tekniken för lantbrukarna?

Vilka frågor behöver vi arbeta med för att stärka konkurrenskraften i den svenska 
primärproduktionen?

Hur balanserar vi öppenhet och transparens med säkerhet och sekretess i 
användningen av den data som genereras?

Hur kan svenska marknadsaktörer arbeta i frågan?

Vilka frågor kommer jag beröra idag?
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Så skapar IoT värde – digitaliserar fysiska och biologiska 
processer på gården 
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Små sensorer kan placeras på ting som maskiner och 
växthus, men även i jorden och på djur. Sensorerna gör att 
tingen kan uppfatta och kommunicera med sin omvärld, 
vilket möjliggör ett situationsanpassat beteende.

SÅ DEFINIERAS IoT:

Sensorerna genererar stora mängder molnbaserade 
data som kan aggregeras och analyseras för att 
sedan automatiskt instruera till exempel maskiner 
eller ge bonden beslutsunderlag. 
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De allt mer uppkopplade och komplexa produktionssystemen 
skapar nya möjligheter och utmaningar 



Mjölk- och spannmålsproduktion leder IoT-utvecklingen
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SF CASE 1: Den nya gentekniken CRISPR kommer tillsammans 
med IoT lägga grunden för framtidens lantbruk
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Internet of Things

+

CRISPR

Extern förståelse och kontroll av 
produktionsenheterna och miljön

Intern förståelse och kontroll av 
produktionsenheterna

Exempel - Växtodling
• IoT: precis och automatiserad applicering av växtskydd, näring vid rätt vädertillfälle 
• CRISPR: användning av sjukdomsresistent utsäde med rätt egenskaper som ej 

skapar glutenallergi och ej tar upp tungmetaller från jorden 



SF CASE 2: Bayer byter affärsmodell
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Affärsmodell till hösten 2016:
”Vi säljer ledande växtskyddsmedel”

Affärsmodell idag
”Vi säljer friska fält”

=
Minskad 
försäljning av 
växtskydds-
medel

Ökad 
försäljning av 
datadrivna 
tjänster

Ökat behov 
av digital och 
ekonomisk 
kompetens 

Säkrandet av 
data från 
gårdsnivå blir 
essentiellt 



SF CASE 3: Climate Corporation – den nya generationens 
leverantör av lantbrukstjänster
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Den första enhörningen i ”agtech”-sektorn

Köpes av Monsanto 2013

”Climate FieldView” är grunden i 
erbjudandet

Samlar data från, jord, fält och väder/klimat

Nivå 4 - Integration

Rullar ut sin tjänst i Europa och 
Sverige de närmsta åren



Data från gården förändrar förutsättningarna i värdekedjan: 
aktörerna tar nya positioner
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Utrustning, 
insatsvaror & 

tjänster
Förädling

IoT SKAPAR NYA DATADRIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER1

NY VÅG AV FÖRVÄRV OCH SAMARBETEN FÖR ATT SÄKRA TILLGÅNG TILL DATA2

BRYGGANDET AV TEKNOLOGI, BIOLOGI OCH EKONOMI BLIR ALLT VIKTIGARE3

Primär-
produktion

Lantbruks-
data

• Värdekedjan och branschaktörer kopplas ihop
• Svårt att utveckla och innovera digitala lösningar själv – fler samarbeten
• Komplexa ekosystem utvecklas 



Sverige har goda förutsättningar för storskalig adoptering av IoT-
system
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God kommunikations-
infrastruktur

IT-mogna lantbrukare

Höga arbetskraftskostnader

Förändringsbenägna lantbrukare

Gynnsamma förutsättningar+

Sverige ligger långt fram inom mjölkproduktion

Inom växtodling släpar Sverige efter länder som USA och Australien

Nederländerna och Danmark leder inom kyckling- och grisproduktion

Nötköttsproduktion är svårbedömd – låg grad av teknikanvändning

Mindre gårdar än ledarna

Lägre grad av industrialisering

Ogynnsamma förutsättningar-

Sveriges position i produktionsslagen



IoT-systemens resa: från enkla uppkopplade ting till komplexa 
produktionssystem

15Källa: Porter et al 2014 samt egen bearbetning av Macklean

1. Vilka utmaningar behöver hanteras och vilka möjligheter kan vi tillvarata?
2. Hur tar vi oss, utifrån ett systemperspektiv, till nivå 4 – integration?
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Det datadrivna lantbruket skapar många nya utmaningar och 
möjligheter för lantbruket

• Ökad produktivitet och lönsamhet med hjälp av datadrivet beslutsfattande samt 
automatiserade system

• Möjlighet att skapa värde utifrån IoT-data med t.ex. benchmarking och 
kunskapsöverföring

• Möjlighet att integrera många informationskällor och skala lösningarna i små steg

Möjligheter för lantbruket

• Lantbrukaren riskerar att låsas in i produktionssystem som tillverkas av ett fåtal 
leverantörer

• Teknikberoendet blir allt högre då systemen blir allt mer komplexa – tilläggstjänster 
och service blir dyrare

• Transparensen kring hur lantbrukarens data nyttjas och vem den delas med är låg
• Teknikintensiva system är ytterst sårbara för bristande 

kommunikationsinfrastruktur

Utmaningar för lantbruket



Tre nyckelområden för att öka Sveriges konkurrenskraft
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Lantbrukarnas tillgång till ledande 
kommunikationsinfrastruktur 

Öppna system med strukturerad och 
aggregerad data

Accelererad adoptering av affärsdrivande 
IoT-system



Lantbrukarnas tillgång till ledande kommunikations-
infrastruktur 
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God driftsäkerhet genom stabil uppkoppling och tillgång 
till bandbredd – en grundförutsättning

Fiber och lokala nätverk 

4G 

Kommande 5G

 Fiber och mobilnätverk kompletterar varandra 

o Bygga ut kommunikationsinfrastruktur utifrån 
produktionsförutsättningar

o Prioritera jordbruksintensiva områden för 5G

1

2



Idag är bonden hubben som binder samman 
produktionssystemen 
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Tröska B

Mjölksystem C

Rådgivare D

Plog E

Traktor A

• Ekonomi och företagsutveckling
• Avel & djurhälsa
• Växtodling
• Mjölkproduktion

Myndighet F

Lantbrukare

 Bonden hanterar information från många olika datakällor – leder till informationsöverbelastning
 System som inte kommunicerar med varandra kan inte automatiseras i hög grad



Bonden behöver fokusera på sitt expertisområde –
produktionen
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Tröska B

Mjölksystem C

Rådgivare D

Plog E

Traktor A

Lantbrukare

• Ekonomi och företagsutveckling
• Avel & djurhälsa
• Växtodling
• Mjölkproduktion

Myndighet F

 Integrerade system kommunicerar väl med varandra
 Bonden har tillgång till centraliserad information och kan ta helhetliga beslut



Lantbruket behöver öppna system med strukturerad och 
aggregerad data
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Produktionssystemen har öppna API:er

Data är strukturerad och standardiserad 

System som aggregerar data finns att tillgå

För att driva en transparent och konkurrenskraftig utveckling av 
tjänster och lösningar som kommer lantbrukaren till nytta 

behöver de vara av följande karaktär:



Öppna API:er, mjölkproduktion vs. växtodling 
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Öppna API:er

Växtodling Mjölkproduktion

Varför medför detta för mjölkbranschen?
• Lägre innovationstakt – inga tredjepartutvecklare och marknadsaktörer som utmanar
• Svårt att migrera data – inlåsningseffekt för slutanvändarna och negativt för konkurrensen



Accelererad adoptering av affärsdrivande IoT-system
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Behov
• Ökad svensk innovation kring datadrivna lösningar 
• Integrerade system som fungerar tillsammans och använder fler datakällor
• En tydliggjord och kvantifierad affärsnytta från IoT-system

Mål
• Utveckla, integrera och applicera IoT-lösningar i verkligheten 
• Skapa best practice kring IoT-system som driver affärsnytta, i en svensk miljö 

Aktivitet 1
• Bygga upp en svensk IoT-testbädd i 

lantbruket för ökad samverkan kring 
utveckling och innovation 

Aktivitet 2
• Affärsnytta kan med fördel konkretiseras i 

verkligheten genom exv. pilotstudier
• Därför kan flera aktörer tillsammans 

bygga referensgårdar där affärsnyttan 
tydliggörs och kvantifieras

För att uppnå behoven och målen kan följande aktiviteter drivas



Det är viktigt att säkerhetsställa att nyttjandet av data från 
lantbruket sker på ett balanserat sätt
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Kontroll 
& sekretess 

Öppenhet, värde 
& transparens



AFBF tar en ledarposition i immaterialrättsligt ägande och 
transparent datahantering
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Certifiering Datapolicy –
antagen av bl.a.:



Det är viktigt att säkerhetsställa att nyttjandet av data från 
lantbruket sker på ett balanserat sätt
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Öppenhet, värde 
& transparens

Kontroll 
& sekretess 



Ta inspiration av Amerikanska Farmers Business Network –
datakooperativ är framtiden!
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Använder bl.a. IoT-data till:

Upprättandet nya försäljningskanaler

Benchmarking av produktionsavkastning 

Jämförelser av  kostnader för insatsvaror  

Delning och hantering av data med rådgivare

En utsädesdatabas med uppgifter om deras prestanda
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Tid för storskalig samverkan – vilka frågor behöver svenska 
branschaktörerna arbeta med?
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