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Landscape 

Megatrender som påverkar 
våra affärer 

Växande 
medelklass i 
Asien 

Svag tillväxt på 
Lantmännens 
huvudmarknader 

Konsumenternas 
efterfrågan driver 
hälsa 
och hållbarhet 

Ökad 
prisvolatilitet för 
jordbruksråvaror 

Digitalisering 5 

Lantmännen LM2 

Lantmännens uppdrag 
Att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera 

avkastningen på medlemmarnas kapital i Lantmännen. 
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Från Data till Information  
– för bättre beslut och lönsamhet 

Datakällor Dataserver Behandling av data Lantbruksföretaget 

Väderdata 

Djurdata 

Sensorer 

Odlingsdata 

Fält- och jorddata 

Affärsdata 

Historisk data 

Möjligheter: 
Ökad lönsamhet 

Lägre kostnader/högre ROI 
Faktabaserade beslut 

Lantmännen LM2 

Big data  Smart data 
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LM² skall erbjuda tjänster som bidrar till att… 
 
• Öka lönsamheten för lantbruket 
• Förenkla lantbrukarens vardag 
• Möta lantbrukaren som ett Lantmännen 
• Vara lantbrukarens naturliga partner 

Lantmännen LM2 



Landscape 

Lantmännen LM2 

En sida där alla 
tjänster finns samlade! 

Affärsöversikt 
Meddelanden 

Nyheter 

Styr vilka meddelanden 
du vill ha via sms 

eller/och mail 
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Lantmännen LM2 

Säker inloggning med Bankid 
Hantering av flera användare 
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Lantmännen LM2 

Maskinöversikt 

Översikt över dina 
maskiner med 

instruktions-böcker/filmer 
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Finansiell spannmålshandel 

 

Lantmännen LM2 

Ny tjänst för att handla med 
spannmål finansiellt – minska din risk 
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Lantmännen LM2 

LM² - Stegen till den första versionen 
1. Förstudie med vision för LM2 klar våren 2016   

2. Presentation av demo-version i Borgeby (juni)    

3. IT-utveckling av första version av LM2 för att lägga basen   

4. Tester och förberedelser för pilot start    

5. Pilot med testanvändare, startat dec 2016    

6. Lansering till samtliga Lantbrukare    Mars 

En resa mot ett mer Digitaliserat lantbruk… 
Under 2017 kommer LM²  

att utökas med flera spännande 
tjänster löpande 
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Lantmännen och Dataväxt  
i strategiskt samarbete 

• Tillsammans skall vi driva och leda digital utveckling inom 
lantbruket 

– möjligheter för ökad produktivitet och lönsamheten på gården 
– Stärka kurrenskraften hos de svenska lantbrukarna    

• Bättre beslutsunderlag och större precision 

• Flertalet av Dataväxts befintliga tjänster kommer framöver finnas 
tillgängliga i Lantmännens digitala portal LM² 

• Dataväxts digitala plattform Lantbruk.se och LM² kommer att 
komplettera varandra för stärkt lönsamhet och uppföljning 

• Lantmännen ny delägare i Dataväxt AB 
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Tack! 
 

MER INFORMATION PÅ  WWW.LANTMANNEN.COM/LM2 
eller kontakta Erik Pettersson, produktchef LM2,  

010-5562922, erik.pettersson@lantmannen.com.   
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