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LM2 – verktyget för jordens entreprenörer
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Lantmännens strategi utgår från

Lantbruksföretaget

8 februari 20192 Jord till bord 2030

Lantmännen

Växtförädling

Utsäde och frö

Insatsvaror

Lantbruks- och anläggningsmaskiner

Finansiering, rådgivning & 

riskhantering

Foder

Spannmål & oljeväxter

Handel/expor

t

Mjöl Bageriprodukter

Stärkelse och sprit

Etanol Bioråvaror

Mälteri

Foderproduktion Animalieproduktion

Lantbruks-

företaget

Lantmännen 

tillhandahåller varor 

och tjänster

Lantmännen skapar värde 

av åkermarken

Digitalisering från jord till bord
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 Öka produktiviteten och lönsamheten i det svenska lantbruket 

 Underlätta lantbrukarens vardag

 Möta lantbrukaren som ett Lantmännen

 Öka värdet i Lantmännens erbjudande och bli lantbrukarens främsta affärspartner

Målsättning

LM²
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10 000 användare i LM²

16 000 inloggningar/vecka

Ny release varje månad
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Ett verktyg där alla tjänster finns samlade
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Anpassad för att användas i dator, surfplatta och mobil
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• Affärsöversikt – med dina avtal, senaste 

invägningar, meddelanden och nyheter

• Bättre meddelandehantering – styra vilka 

meddelanden du/dina anställda ska ha och på 

vilket sätt

• BankID – säker inloggning

• Dina maskiner – översikt, 

instruktionsmaterial, servicehistorik, boka 

service, köp reservdelar, driftstimmar

• Finansiell spannmålshandel

• Beställ foder i din mobil

• Marknadsnoteringar foderråvaror och 

spannmål

• Dataväxt och Lantbruk.se
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Både nya och befintliga tjänster i en portal
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Håll dig uppdaterad kring råvarumarknaden direkt 

i LM²
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Börsnoteringar och initierade marknadsanalyser 
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Exempel på kommande lanseringar

Smarta integrationer med Dataväxt

Digital signering av offert och avtal

Digital silo

Förbättrad användarvänlighet
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Pågående utveckling: Digital silo
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• Snabb överblick över innehållet i 

dina silos

• Föreslaget optimalt 

beställningsdatum

• Enkel koppling till e-handel för att 

beställa

• Pilot pågår med fyra användare –

bred lansering under 2019
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Enklare foderhantering
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LM2

Lantbruksföretagens 

digitala relation med 

Lantmännen

2017

2020 

Samla in och 

ackumulera data från 

växtodlingsgårdar

Samla in och 

ackumulera data från 

animaliegårdar

Addera kompetens 

och affärsdata från 

Lantmännen 

LM2

Transformera Big 

Data till Smart Data

LM2 bidrar till ökad 

produktivitet och 

lönsamhet. 

Addera historik och 

data från andra källor

Lantmännens långsiktiga målsättning: 

Spjutspetsen in i den digitala framtiden från 

jord till bord med utgångspunkt i 

lantbruksföretaget 

LM2 möjliggör smarta 

affärer som stärker 

lönsamheten
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• Lantmännens långsiktiga målsättning: 

Spjutspetsen in i den digitala framtiden från 

jord till bord med utgångspunkt i 

lantbruksföretaget 

• Lantbrukskooperationen – särskilt viktig roll

• Samarbeten inom branschen är nödvändigt för 

att dela data och kompetens – och kostnader

• Omvandla Big Data till Smart Data – skapa 

innovationer och värde från jord till bord

• Vi måste hantera Big Data varsamt och alltid 

med tillstånd av ägaren. GDPR bidrar med 

nyttiga principer avseende syfte och samtycke.  
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Hur kan vi genom digital innovation stärka det 

svenska lantbrukets konkurrenskraft?
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Tack!


