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Förstudie för en datainfrastruktur för
lantbruket för att systematiskt lagra och
använda data

 Jordbruksverket rekommenderar en satsning för etablering av en
datainfrastruktur för lantbruket
 Det krävs många funktioner på plats och ämnen som ska kunna hanteras
i en infrastruktur. Bland annat bör det tillsättas en styrfunktion med statlig
representation
 Tekniken som bör användas är container- och standardteknik

Jordbruksverket har fått flera regeringsuppdrag att utföra inom ramen
för Sveriges livsmedelsstrategi. Ett av dem är att genomföra en
förstudie där Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta
lösningsförslag som fokuserar på en databasinfrastruktur för
lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för effektivare
processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och
tjänster. Den snabbt ökade användningen av sensorer har tydliggjort
behovet av att hantera stora datamängder, men också olika format av
data. Den här rapporten innehåller lösningsförslag med de olika
beståndsdelar i en datainfrastruktur som behövs och
rekommendationer om delar som behöver ytterligare analys.

Frida Sporre, Lina Edvardsson, Simon Borgmästars, Jonas Engström, Claus Popp Larsen

Sammanfattning
Digitaliseringen av jordbruket har stor potential till att förbättra, förenkla och
effektivisera hela livsmedelssystemet och därmed samhället. Grundläggande för att
kunna utnyttja fördelarna med digitaliseringen är tillgången till data som sedan kan
förädlas genom hopkoppling av olika datamängder och analys. Den förädlade datan
kan sedan användas som underlag för bättre beslut eller styrning som väntas ge ökad
ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Runt om i världen står digitaliseringen av jordbruket inför samma problem som i
jordbruket i Sverige – data samlas in i stora mängder, men den hamnar i enskilda
produkter, system eller plattformar. Det har under några år pågått utveckling mot att
koppla ihop olika system i syfte att möjliggöra storskalig delning av data vilket är
förutsättningen för att kunna skapa en öppen marknad av datadrivna tjänster och
lösningar. I starten har det handlat om främst forskningsprojekt eller tillverkare av
jordbruksmaskin som först enskilt, sedan i olika grupperingar försökt koppla ihop
olika datamängder. Nu pågår arbete på många håll i världen som syftar till att ta ett
större grepp på datahanteringen för jordbruket.
Även i Sverige pågår arbete med att på ett samlat sätt arbeta för att skapa en
datainfrastruktur för jordbruket. Regeringen har gett ett uppdrag till Jordbruksverket
att undersöka och lämna lösningsförslag på hur en datainfrastruktur för jordbruket kan
byggas upp. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget.
Utöver det arbetet har flera aktörer inom näringen inlett ett samarbete som har mål att
upprätta en datainfrastruktur för jordbruksrelaterade data. Lantmännen, LRF,
Hushållningssällskapet och Växa Sverige har börjat arbeta med att ta fram en
dataplattform, Lantbrukets dataplattform (LDP). Deras syfte är att öka jordbrukets
hållbarhet gällande miljö och lönsamhet genom att stödja utveckling av ny teknik och
datadrivna lösningar.
I Jordbruksverkets arbete med att ta fram ett lösningsförslag till datainfrastruktur har
vi dragit lärdom av det arbete som hittills utförts inom LDP. Utifrån RISE: s
kompetens inom bland annat digitaliserat jordbruk, har vi tagit hjälp av dem med
omvärldsanalys och sammanställning av denna rapport.
Jordbruksverket rekommenderar att staten delfinansierar en satsning på en
datainfrastruktur för jordbruket. I rapporten beskrivs de beståndsdelar som behöver
finnas och frågor som behöver hanteras i ett lösningsförslag. Det finns många
beståndsdelar beskrivna och det finns även några beståndsdelar som är av lite större
karaktär och som behöver ytterligare fördjupning och bearbetning i samband med att
satsningen inleds. Följande rekommendationer lämnas:


En satsning på en databasinfrastruktur för lantbruket bör göras med statlig
delfinansiering. Förslagsvis kan delfinansieringen ske dels genom
landsbygdsprogrammets innovationsstöd EIP, dels genom samarbetsåtgärden
med återhämtningsmedel.



En styrfunktion i form av en styrgrupp eller styrelse behöver inrättas som
säkerställer statlig värdegrund och öppenhet för en samhällskritisk infrastruktur
med stort allmänt värde med stor offentlig finansiering.



En förstudie bör genomföras för ett eventuellt kunskapsnav för jordbrukets
digitalisering med syfte att se över dess möjlighet till att komplettera och stärka
en dataplattform för jordbruket.



En funktion bör etableras som kontinuerligt utvärderar öppenheten av
dataplattformen. Det är viktigt att plattformsleverantören inte skapar olika
typer av inlåsningar, samt säkerställer att plattformen följer riktlinjer, krav,
principer, strategier, byggblock etc. från Sverige och från EU. Grupperingen
kan ingå styrfunktionen eller vara en separat grupp.



För att myndigheter och andra organisationer ska kunna bidra till att öka värdet
i dataplattformen behöver interna IT-verksamheter parallellt med plattformen
gå mot en mer öppen inriktning mot datadelning.



I samband med uppstarten av arbetet med att bygga databasinfrastrukturen
behöver flera frågor analyseras vidare och klargöras. Det gäller bland annat
juridiska frågor såsom hantering av äganderätt.

Summary
The digitalization of agriculture has a great potential to improve, simplify and
streamline the entire food system and thus society. Fundamental to being able to take
advantage of digitalization is the availability of data, which can then be refined
through the interconnection of different amounts of data and analysis. The refined data
can then be used as a basis for better decisions or governance that are expected to
provide increased economic and environmental sustainability.
Around the world, the digitalization of agriculture faces the same problem as the
agriculture in Sweden - data is collected in large quantities, but it ends up in single
products, systems or platforms. For several years, there has been development towards
connecting different systems in order to enable large-scale sharing of data, which is
the prerequisite for being able to create an open market for data-driven services and
solutions. In the beginning, it was mainly about research projects or manufacturers of
agricultural machinery that first individually, then in different groups tried to connect
different amounts of data. However, work is now underway in many parts of the world
that aims to have a more holistic approach on data management for agriculture.
A more holistic work is also underway in Sweden to create a data infrastructure for
agriculture. The Government has given the Swedish Board of Agriculture to carry out
a study and submit solution proposals on how a data infrastructure for agriculture can
be constructed. This report is the result of that study.
In addition to that, several actors in the agricultural sector have initiated a
collaboration that aims to establish a data infrastructure for agricultural-related data.
Those actors, Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet and Växa Sverige, have
begun to work on developing a data platform, Lantbrukets dataplattform (LDP). Their
purpose is to increase agriculture's sustainability in terms of the environment and
profitability by supporting the development of new technology and data-driven
solutions.
In the Swedish Board of Agriculture's work to produce a solution proposal for data
infrastructure, we have drawn conclusions from the work that has been done so far
within the LDP initiative. Based on the expertise that RISE possesses, such as
digitalized agriculture, we have involved them in our study to help us with external
analysis and compilation of this report.
The Swedish Board of Agriculture recommends that the Government co-finance an
investment in a data infrastructure for agriculture through the EIP-AGRI and the cooperation measure. This report describes the components that need to be present and
elements that need to be handled in a data platform and digital ecosystem. There are
many components described and some of them are of a slightly larger nature and need
further study in connection with the start of the investment. The following
recommendations need further processing:

.



A steering function in the form of representation in a steering group or board
needs to be established that ensures governmental values and openness to a
socially critical infrastructure of great general value with great public funding.



Carry out a study for a possible knowledge-hub for the digitalization of
agriculture. With the aim of reviewing its ability to supplement and strengthen
a data platform for agriculture.



Establish a group that continuously evaluates the transparency of the data
platform.



In order to be able to contribute and increase the value of the platform,
authorities and organizations need to work parallel with the platform regarding
IT, data sharing etc.



In connection with the start of the work of building the database infrastructure,
several issues need to be further analyzed and clarified. For example legal
issues such as the management of property rights.

Definitioner
Agil utveckling – Ett agilt eller ”lättrörligt” arbetssätt bygger på att man i förväg inte
kan ange exakt hur till exempel en mjukvara eller ett system ska utvecklas, då det i
själva verket ofta är kunskap som uppstår under processens gång. Det ska här ses som
motsatsen till en mer traditionell, rigid utvecklingsprocess. Agil utveckling innebär
kortare utvecklingscykler där man snabbt kan förändra eller avsluta något som man
inser inte kommer att fungera. Agil utveckling är generellt sett något mer organisatorisk
krävande av såväl utvecklare som beställare.
API – Applikationsprogrammeringsgränssnitt efter engelskans application
programming interface. En specifikation för tjänsteutvecklaren (eller ett system) som
beskriver hur en tjänst eller applikation ska kunna komma åt data. Jämför med en
smartphone där Apple och Google publicerar och beskriver sina API på ett sätt som gör
att i princip vem som helst kan utveckla en app som fungerar på deras plattform.
Big data - utgörs av digitalt lagrad information av sådan storlek att det är svårt att
bearbeta den med traditionella databasmetoder. Big data innefattar tekniker för very
large databases (VLDB), datalager (data warehouse) och informationsutvinning (data
mining). Termen big data fick sitt genomslag under 2009. Ingen svensk översättning har
blivit etablerad, men stora datamängder har använts.
Cyber security – Datasäkerhet är ett mycket brett begrepp och kan definieras som den
delen av IT-säkerhet som avser att skydda data och de systemen som hanterar data. Häri
ingår förebyggande, upptäckt och åtgärdande av obehöriga användare av datorsystem.
Det inkluderar skydd mot hackers och virus, men även att man skyddar datorsystem mot
andra risker, som till exempel förlust av data på grund av en hårddiskkrasch.
Datasäkerhet handlar alltså om processer lika mycket som tekniska lösningar.
Datadriven utveckling/innovation - Datadriven innovation kan definieras som det
strategiska utnyttjandet av data och dataanalys för att förbättra eller utveckla nya
processer, produkter, tjänster och marknader. En förutsättning för datadriven innovation
är tillgång till data och för att få fart på storskalig datadriven innovation måste man
kunna dela egna data samt kunna komma åt andras data. Och för detta behövs dels
tekniska plattformar, dels organisatoriska förmågor (se data governance).
Data governance – Data governance är förmågan att organisatoriskt kunna hantera data
på ett säkert och kontrollerat sätt. Det inkluderar att det är tydligt vem som äger data
eller information, att man kan göra säkerhets-, risk- och konsekvensanalyser av hur data
användas (informationsklassning), att man kan tillgängliggöra data för andra för vidare
förädling, och att man kan säkerställa (tillräcklig) hög kvalitet och leveranssäkerhet av
sina data.

Datalake – en lagringsplats för data på plats eller i molnet. Innehållet består ofta av
rådata direkt från flera olika källor. Data lagras som ostrukturerad data, semistrukturerade textfiler och logfiler, strukturerade data som XML eller JSON, eller
binärdata som videoströmmar eller digitalt kodat ljud. Det ligger på datakonsumentens
ansvar att filtrera och strukturera data innan vidare användning. Jämfört med en
strukturerad databas där det ligger på dataproducentens ansvar att leverera data enligt
fastslagen struktur.
Datamodell - en strukturerat beskrivning av hur lagrade data representeras för att kunna
förstå innehållet. Om man mäter temperatur ska det till exempel vara entydigt om man
använder sig Celsius eller Fahrenheitskalan och om man avskiljer decimaler med punkt
eller komma. Utöver de primära mätdata måste en bra datamodell också innehålla data
om kontexten (metadata) för att andra ska kunna förstå sammanhanget. Metadata kan
vara geografiska koordinater, tiden för en mätning, identiteten på en sensor, etcetera.
Det viktigaste är inte exakt vilken typ av datamodell man använder sig av, men däremot
att aktörerna är överens om att använda sig av samma datamodell.
Digitalt ekosystem – Ekosystemet består av alla de aktörer med olika ömsesidiga
relationer och beroenden som behövs för att – i detta fall – en dataplattform med
tillhörande tjänster för lantbruket ska kunna bli självgående över tid.
Lantbrukets dataplattform – förkortat LDP, initierad av Lantmännen, LRF,
Hushållningssällskapet och Växa Sverige och målet är att starta en datainfrastruktur för
jordbruksrelaterade data i Sverige. Plattformen vill dels hantera jordbrukets data i
Sverige, dels ha funktionalitet för användaren som appar och gemensamt
användargränssnitt, utöver funktioner för datahantering. Syftet är att öka jordbrukets
lönsamhet genom att stödja utveckling av ny teknik och datadrivna lösningar för
jordbruket.
Plattform – innebörden av ordet ”plattform” varierar stort mellan olika discipliner. Från
elektronikkonstruktionens generella kretskort till digitala samverkansverktyg för
innovatörer och en otalig mängd andra användningsområden och definitioner. När ordet
plattform används i denna rapport så menar vi en implementering av en digital
arkitektur för överföring av data, som erbjuder en kombination av funktioner för öppna
data, öppna gränssnitt, datalagring, eller stödfunktioner för detta som till exempel
säkerhet, användarkontroll, behörighetskontroll, eller spårbarhet.
RFI - En Request for information, RFI, är ett sätt att samla in information om vilka
produkter och tjänster som marknaden kan erbjuda. En förfrågan om ytterligare
information om en leverantör än vad som finns mer publikt. Vanligtvis är informationen
uppställd på ett sätt som underlättar jämförelse mellan olika leverantörer.
Öppna, begränsade respektive delade data – öppna data är digital information som är
fritt tillgänglig, utan att vara kopplad till krav på upphovsrätt, patent et cetera.

Ytterligare krav brukar ställas på att data skall vara primär (direkt från källa,
oförvanskad), så komplett som möjligt, aktuell, maskinläsbar och givetvis fri att
använda. Begränsade data är belagt med någon typ av restriktion i användandet som
villkor för hur data får användas, vem som får använda data, eller data är endast
tillgängligt mot en kostnad. Känsliga data där som innehåller information om individ
eller kritisk infrastruktur är exempel på begränsade data. Delade data omfattar öppna
och begränsade data, men används ibland synonymt med begränsade data.
Öppna gränssnitt – öppen dokumentation av dataformat och accessmetoder till data
som är fritt tillgängliga utan motkrav där åtkomst till data i sig är förenat med en
affärsmodell på något sätt.
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Bakgrund

Digitaliseringen av jordbruket har stor potential till att förbättra, förenkla och
effektivisera hela livsmedelssystemet och därmed samhället. Grundläggande för att
kunna utnyttja fördelarna med digitaliseringen är tillgången till olika typer av data som
sedan kan förädlas till insikter genom hopkoppling av olika datamängder och analys.
Insikterna kan sedan användas som underlag för beslut eller styrning.
Runt om i världen står digitaliseringen av jordbruket inför samma problem som
förjordbruket i Sverige – data samlas in i stora mängder, men den hamnar i enskilda
produkter, system eller plattformar. Det har under några år pågått utveckling mot att
koppla ihop olika system i syfte att möjliggöra storskalig delning av data, vilket är
förutsättningen för att kunna skapa en öppen marknad av datadrivna tjänster och
lösningar. I starten har det handlat om främst forskningsprojekt eller tillverkare av
jordbruksmaskiner som först enskilt, sedan ihop i olika grupperingar försökt koppla
ihop olika datamängder. Nu pågår arbete på många håll i världen som syftar till att ta ett
större grepp på datahanteringen för jordbruket.

1.1 Regeringsuppdraget
Jordbruksverket fick 2019-12-20 i uppdrag av Regeringen att genomföra en förstudie
om en databasinfrastruktur för lantbruket. Uppdraget skulle genomföras under 2020.
Förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och
använda data
Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta lösningsförslag som fokuserar på
en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för
effektivare processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och
tjänster. Den snabbt ökande användningen av sensorer har tydliggjort behovet av att
hantera stora datamängder, men också olika format av data.
Lösningsförslaget ska utgå ifrån att det ska vara ett öppet system med strukturerade
data som aktörer kan aggregera data i och förädla den till ny kunskap. Studien ska
inkludera redan pågående arbete, både nationellt och internationellt.
I Jordbruksverkets arbete med förstudien har vi dragit lärdom av det arbete som hittills
utförts inom Lantbrukets dataplattform. Utifrån RISE: s kompetens inom bland annat
digitaliserat jordbruk, har vi tagit hjälp av dem med omvärldsanalys och
sammanställning av denna rapport.

1.2

Initiativet Lantbrukets dataplattform

Flera aktörer inom näringen har inlett ett samarbete som har som mål att upprätta en
datainfrastruktur för jordbruksrelaterade data i Sverige. Initiativet; Lantbrukets
dataplattform (LDP), har startats av Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet och
Växa Sverige. Syftet är att öka jordbrukets hållbarhet gällande miljö och lönsamhet
genom att stödja utveckling av ny teknik och datadrivna lösningar för jordbruket. I
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arbetet med förstudien bedömde Jordbruksverket att det var värdefullt att dra nytta av
initiativet, dels utifrån organisationernas hittills upparbetade kunskaper och utifrån att
de ses som representanter för stora delar inom näringen.
Arbetet inom Lantbrukets dataplattform har till en början dels finansierats av
initiativtagarna själva, dels av Tillväxtverket genom finansiering av en förförstudie.
Arbetet har fortsatt dels genom uppdrag från Jordbruksverket inom ramen för det här
arbetet med regeringsuppdraget, dels med finansiering från de fyra grundarföretagen.

1.3 Metod
Underlaget till denna rapport har tagits fram i ett antal delströmmar. Jordbruksverket har
undersökt vissa områden och har gett olika parter, främst RISE och Macklean som
koordinerande part för Lantbrukets dataplattform, uppdrag att undersöka andra områden
som bidrar till att skapa en bild av hur lösningsförslaget bör utformas.
Arbetet har genomförts genom sammanställning av information från olika källor.
Material som använts är information från en RFI (Request for information), med
relevanta potentiella leverantörer, intervjuer, rapporter, artiklar och webbsidor, samt
sammanställd befintlig kunskap och erfarenheter från andra relevanta projekt.
Jordbruksverket har arbetat med:


Juridiska frågor, informationsklassning, finansieringsmöjligheter, databehov och
delning samt tagit fram de slutgiltiga rekommendationerna

RISE har på uppdrag av Jordbruksverket:


Genomfört en RFI-process där möjliga leverantörer fick möjlighet att presentera
sig, sammanställt viktiga aspekter för digitalt ekosystem och plattformar för
datadelning, undersökt hur man arbetar med likande frågor i andra branscher,
undersökt projekt och initiativ relaterade till datadrivet jordbruket främst i
Europa samt tillsammans med Jordbruksverket sammanställt denna rapport

Macklean har på uppdrag av Jordbruksverket:
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Tagit fram en konceptuell design över en plattform, analyserat möjliga
finansieringsmodeller på lång sikt, undersökt strukturella frågor, undersökt
databehov och tagit fram ett tekniskt lösningsförslag. I detta ingick även en
undersökning med potentiella leverantörer som delvis inte ingick i RFIprocessen.

Beståndsdelar i en plattform

En plattform möjliggör insamling av data från olika heterogena källor, sammanställning
av data i en gemensam lagringsplats, förädling och exponering av dessa data till
2

dataägare och tredjepartsinnovatörer samtidigt som man säkerställer att data inte
missbrukas eller används av obehöriga. En plattform kan även fungera som en
samlingsplats för slutanvändaren genom att de tjänster som produceras med hjälp av
data tillgänglig i plattformen visas samlat i gemensamt gränssnitt.

2.1 Beskrivning Lantbrukets dataplattform
Inom initiativet Lantbrukets dataplattform har man initialt beskrivit en dataplattform
utifrån olika aspekter. De har tänkt att Lantbrukets dataplattform ska binda samman
aktörer inom jordbruket med hjälp av en plattformsarkitektur och utvald funktionalitet.
Se figur 1. Vem som äger plattformen och styr över hur data kan delas är centralt för hur
snabb utveckling och spridning till nya användare kan ske, i kombination med kraften
hos de tillämpningar som kan skapas ovanpå. Den som kontrollerar plattformen sitter
också på en maktposition som gör att den kan bestämma vilka som får använda
plattformen och få tillgång till data – om detta inte regleras.

Figur 1. Lantbrukets dataplattform ska fungera som ett nav för jordbrukets data i Sverige.

I en förstudie1 som genomfördes, med medel från Tillväxtverket och LRF som
projektägare, pekades på vikten att ge tillgång till bra data och med tydliga
applikationsprogrammeringsgränssnitt, så kallade API: er och gränssnitt. Detta för att
tjänsteutvecklingen kan ta fart. Det är även viktigt att man arbetar på gårdsnivå och
enträget söker sådana resultat som redan på kort sikt förändrar och förbättrar det dagliga
arbetet, och kommunikation med partners, kunder, leverantörer och berörda
myndigheter.
I förstudien med Lantbrukets dataplattform har de identifierat ett flertal krav på en
lösning. Lösningen, en plattform, kommer behöva stödja processer för hur data relaterat
1

”Datainfrastruktur för Sveriges lantbruk”
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till jordbruk samlas in, förädlas, sammanfogas, analyseras och delas på olika sätt.
Plattformen skall verka som en länk mellan jordbruk och utvecklare av tjänster och
applikationer för att stärka lantbrukets hållbarhet gällande miljö och lönsamhet. Den ska
vara lätt att använda, kunna skalas upp sömlöst när användningen ökar och
tillämpningarna blir fler. Den skall vara driftsäker och skydda brukares och
administratörers roller i systemet.

Figur 2. De två områden som lantbrukets dataplattform vill verka inom kopplat till data från jordbruket,
dels infrastruktur som hanterar och tillgängliggör data, dels applikationer som använder och förädlar
data som sedan erbjuds som tjänster.

En central funktion som lyfts i studien är behovet av en Lantbrukets kontrollpanel (eng.
Dashboard) där lantbrukaren kan se produktionsinformation och ekonomisk information
samlad i en gemensam vy. Man lyfter också att det är kritiskt med tidiga lyckade
exempel med tydlig nytta för lantbrukaren.
En annan funktion som lyfts är en marknadsplats dels för data, dels för applikationer
som använder data. I diskussioner kring dataplattformar behandlas ofta möjligheten till
att marknadsföra och sälja tillgång till data, analyser och applikationer. Det finns
exempel idag på marknadsplatser för applikationer där alla stora operativsystemsleverantörer erbjuder sin egen version. Apples App Store, Googles Play Store,
Microsoft Store, är några exempel på distributionskanaler för applikationer. En
marknadsplats för jordbruksdata skulle i första hand därför behöva fokusera på
möjligheten för dataägare att förmedla data och för dataförädlare att marknadsföra sina
förädlade data eller tjänster.

2.2 Olika lager i plattform för datahantering
En förenklad modell av en plattform för data kan illustreras med hjälp av tre
funktionslager: datalager, dataväxellager och applikationslager, se Figur 3. Modellen
kan användas för att avdramatisera en datahanteringsplattform samtidigt som den
exemplifierar generella designprinciper, affärsmodeller och relationer mellan aktörer.
Genom att separera de tre skikten tekniskt, funktionellt och affärsmässigt med tydliga
gränssnitt mellan dem möjliggörs modulär uppbyggnad med utbytbara komponenter. På
samma sätt kan man bryta ned varje av de tre skikten i högre detaljeringsgrad och där
ytterligare separera olika funktioner.
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Figur 3. Bild hämtad från presentation av projektet »City as a platform«, visar på en förenklad modell av
en IoT plattform, och dess huvudbeståndsdelar. Data i datalagret kan komma från en sensor, en databas
eller en annan plattform. Applikationslagret inkluderar all typ av bearbetning eller användande av data.
För att säkerställa interoperabilitet krävs tydliga gränssnitt mellan de olika lagren i form av
standardiserade datamodeller och API.

2.2.1

Datalager

I datalagret aggregeras data från ett antal källor, harmoniserade till ett antal
standardiserade format. Insamlade data kopplas genom stark autentisering till ägare, och
åtkomst för de användare/roller som skall konsumera data. Inkommande data kan
härstamma från till exempel sensorer, ett trådlöst sensornätverk, ett
växtodlingsprogram, ett verksamhetssystem, en annan plattform eller en extern
datakälla. Systemet reglerar vem som får publicera in i systemet, hur protokoll och
format regleras och data kan både passivt tas emot (push) eller hämtas i lämplig takt
från subsystem.
För att kunna utbyta data, göra jämförelser och dela data behövs datamodeller; en
beskrivning av hur lagrade data representeras för att kunna förstå innehållet. Det blir
som ett gemensamt språk och en namnrymd där beteckningar och ordval har entydig
mening, exempelvis att tolv och en halv grader är likalydande med +12,5° Celsius här
med komma som skiljetecken.
Data lagras i ändamålsenliga databaser baserat på dess natur. Olika typer av
strukturerade data med stora behov av optimerad indexering placeras i strukturerade
databaser, som exempelvis tidserier i tidseriedatabaser eller geografiska data i
specialiserade databaser för multidimensionella index medan ostrukturerade data
placeras i datalakes för senare bearbetning.
Data kan vara mätdata från en sensor, en karta, ett dokument, en videofil, etc. Data kan
vara mer eller mindre dynamisk; exempelvis kan sensordata ändras varje timme eller
sekund och vissa dokument kommer aldrig att förändras.
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2.2.2

Dataväxellager

Dataväxellagrets huvuduppgift är att möjliggöra att data i datalagret tillgängliggörs till
olika applikationer. Lagret ansvarar för att dataintegritet bevaras vid överföring och att
obehöriga inte får tillgång till data. Lagrets uppgift kan jämföras med en klassisk
telefonväxel eller ett postkontor. Genom att peka ut standarder för datautbyte så
säkerställer lagret att alla olika sorters applikationer kan hämta historiska data från
databaser eller få tillgång till strömmande data i den omfattning som önskas samtidigt
som att systemet inte överbelastas.
Vanliga format och tillvägagångssätt för datautbyte inkluderar här REST, CoAP,
MQTT, XMPP med flera, och är ofta anpassade till naturen hos respektive nyttolast,
från korta meddelanden som sänds ofta i nära realtid, till stora datamängder som video
och strömmar av högupplöst material. Det finns goda skäl att inte begränsa till något
enstaka format, utan tillåta flera olika protokoll, så länge nyttolastens integritet samt
tillhörande metadata kring ägarskap, rättigheter och ursprung bibehålls. Med rik tillgång
till data av bra kvalitet som ingångsvärden skapas förutsättningar för arbetet i de övre
lagren och nya tjänster ovanpå.

2.2.3

Applikationslager och API: er

Mellan olika delar av en plattform eller komponenter finns API: er som är gränssnitt
som entydigt bestämmer hur man kommer åt data från ett system eller plattform. Det
säkerställer också att gränssnittet är bakåtkompatibelt och framtidssäkrat så att äldre
tjänster fortsätter fungera när API: et utvecklas och uppdateras för att klara framtida
utmaningar. Det finns många fördelar med en bra definition och uppdaterad
dokumentation av ett API med tillhörande fungerande exempel. Det blir enkelt för
tredjepartsutvecklare att bygga en applikation, färre specialister behövs och det ger
betydligt bättre utväxling om alla gårdar har ett och samma API. Det skulle vara svårare
om olika lantbruk skulle ha unika definitioner och kommunikationssätt.
Detta är långt ifrån en komplett produktionsplattform med alla dess beståndsdelar. Det
fattas många funktioner, och det finns idag ingen konsensus för hur dessa ska utformas.
Det behövs accesskontroll, säkerhetslösningar på olika nivåer, lokal och global lagring
av data, lokal förbehandling för att rensa och harmonisera data, möjlighet att distribuera
information om tillgängliga data och tillrättalagda distributionskanaler för utvecklade
applikationer etc. Kommersiella leverantörer har idag egna lösningar på dessa
funktioner, men de skiljer sig åt.
Beroende på målgrupp eller yrkeskategori och vilka funktioner man vill inkludera kan
en plattform för datahantering byggas upp på många olika sätt; Figur 3 är alltså ritat
utifrån principen om att separera de olika lagren. Det finns många andra sätt att
representera en plattform vid. Skulle man vilja representera ett dataflöde skulle man rita
en IT-översikt som ser till funktionerna ur lantbrukarens perspektiv, som här i Figur 4
från förstudien ”Datainfrastruktur för Sverige lantbruk” som genomfördes med medel
från Tillväxtverkets förstudie:
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Figur 4. Lantbrukets dataplattform, översikt av dataflöden

Data produceras i verksamhetsnära system och aggregeras via trådbundna och trådlösa
nätverk. Ofta sker det ett eller flera harmoniserande steg till datamängder som förädlas
vidare för att analyseras, delas och presenteras.
I figur 4 representerar molnet dataväxellagret. Pilar som pekar in mot molnet
representerar datalagret. Pilar som pekar bort från molnet representerar
applikationslagret, alltså där någon aktör har fått tillgång till data över ett API och
vidareförädlar till någon typ av nytta.

Figur 5. Referensarkitektur som tagits fram av initiativtagarna till Lantbrukets dataplattform.

Referensarkitekturen i Figur 5 för Lantbrukets dataplattform beskriver olika funktioner
som behövs antingen i en dataplattform eller i ekosystemet runt om.
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Den nedre “data drop” under “inbound” kan till exempel vara från sensorer,
medan “data drop” från “contributing application” kan motsvara en annan
plattform.



Alla bullet points under “front end” i Figur 55 motsvarar “förädling/tjänster”.



I outbound hanteras data för att användas i ”förädling/tjänster”.



I den översta platform service center finns olika service/adminstrationstjänster.
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Undersökning

I detta kapitel redogörs det arbete som tagits fram i de olika delströmmarna som
Macklean och RISE utfört på uppdrag av Jordbruksverket inom ramen för det här
regeringsuppdraget.
Dessa underlag presenteras här utan Jordbruksverkets kommentarer, utan de frågor som
bedöms som extra viktiga på ett övergripande plan diskuteras i efterföljande kapitel. Till
exempel kommenteras inte specifika tekniska lösningar, eftersom tekniken kan lösas på
många olika sätt och vilken man väljer beror på vilka krav som lösningen ska möta.

3.1 Omvärldsanalys
Projektgruppen från RISE har gjort en omvärldsanalys baserat på information från
rapporter, artiklar och webbsidor, samt sammanställt befintlig kunskap och erfarenheter
från andra relevanta projekt. Utöver detta genomfördes en RFI (rapporteras i nästa
avsnitt) med potentiella leverantörer. Eftersom bara en leverantör med dedikerad
plattform för jordbruksdata deltog i RFI-processen kompletterades RFI: n med
ytterligare information om relevanta leverantörer och projekt.

3.1.1

Förutsättningar för datadrivet jordbruk

I Sverige finns omkring 60 000 jordbruksföretag, av dessa är drygt 16 000 företag där
jordbruket sysselsätter minst en heltid och i övriga företag kompletteras
jordbruksföretaget med annan verksamhet. Den teknik som används i olika
jordbruksföretag och hur ny den är varierar mycket mellan olika företag. Det finns de
som använder den senaste tekniken genomgående och det finns de som använder teknik
som kom på 1970-talet. Maskiner i jordbruket används under många år och skulle
troligen i andra branscher fasas ut betydligt tidigare.
För flera maskintyper handlar det om att de används så få timmar per år att det tar
många år innan de nått sin tekniska livslängd, till exempel skördetröskor som används
några hundra timmar per år. Med ökande ålder flyttas de dock längre och längre från
heltidsjordbruk till deltidsjordbruk, sedan fritidsjordbruk och privat användning. Detta
gör att steget till att implementera ny digital teknik är olika stort för olika typer av
jordbruksföretag och det behöver man relatera till för att få ut största möjliga nytta av en
satsning på infrastruktur för jordbrukets data.
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Trots att majoriteten av vissa maskintyper som säljs idag, till exempel mineralgödningsspridare, är förberedda för precisionsjordbruk så används denna möjlighet långt ifrån av
alla. En stor anledning till detta är troligen att det är för stort insteg för lantbrukaren att
komma igång med tekniken och att användarvänligheten behöver förbättras. Här är en
datainfrastruktur ett viktigt verktyg som kan underlätta mycket för lantbrukaren genom
att automatisera datahanteringen.
I jordbruket finns många olika produktionsinriktningar som spannmålsodling, olika
specialgrödor, mjölk-, nötkött-, svin-, får, kyckling, äggproduktion, etc. Dessa olika
produktionsinriktningar ställer också till viss del olika krav på vilken data som är
relevant för produktionen, men många behov är också desamma. Till exempel behoven
av data som beskriver växtodling är i stora drag gemensam för alla produktionsinriktningar (så vida det inte är djurproduktion utan egen foderproduktion).
Data som är relevant har ofta en position, och kan komma med väldigt olika
tidsintervall. Vissa data, som för insekts- eller svampangrepp, kanske inte ens kommer
varje år, medan om det handlar om realtidsstyrning av redskap eller en autonom maskin
så kan det krävas millisekunder mellan uppdateringar och med stora krav på snabb
svarstid.
En paradox är att jordbruket är starkt nationellt reglerat, med många specifika lagar och
regler för Sverige, samtidigt som livsmedelsproduktionen regleras och får stöd genom
EU och konkurrerar med länder inom EU och globalt på en världsmarknad. Detta gör att
många FMIS (Farm management information system) har en stark nationell koppling,
som i Sverige representeras av den totala dominans som Dataväxt och Datalogisk har.
Utveckling och produktion av jordbruksmaskiner, insatsmedel, metoder och digitala
system sker till största del utomlands. Detta gör att det svenska jordbruket och en
svensk dataplattform måste förhålla sig till, exempelvis de dataformat eller API: er som
kommer utifrån, men samtidigt följa specifika svenska behov.

3.1.2

Initiativ för hantering av jordbrukets datamängder

Runt om i världen står digitaliseringen av jordbruket inför samma problem som i
jordbruket i Sverige – data samlas in i stora mängder, men den hamnar i enskilda
produkter, moln eller plattformar. Det har under några år pågått utveckling mot att
koppla ihop olika lösningar och i starten har det handlat om främst maskintillverkare
som först enskilt, sedan ihop i olika grupperingar försökt koppla ihop olika
datamängder, se Figur 6.
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Figur 6. Kategorisering av olika typer av dataplattformar globalt. Bild från workshoprapport 2

I USA finns AgGateway som bland annat syftar till att hitta gemensamma benämningar
för olika insatsvaror med mera.
Det finns också exempel på initiativ som drivs helt av maskintillverkare som Data
Connect – som ursprungligen var ett samarbete mellan John Deere och Claas, men där
även CNH (med traktormärken New Holland och CaseIH) gått med. Dataconnect går ut
på att koppla ihop maskintillverkarnas molntjänster så att en gård med maskiner från
olika märken kan använda maskintillverkarnas tjänster för fleet management etc.
Nu har initiativen nått en punkt där det behövs en bredare gemensam ansats. De största
aktörerna kan inte själva stå i mitten och kontrollera datahanteringen, utan det krävs
systemöverskridande samarbeten som alla kan och får vara med i.
Det har uppkommit projekt, initiativ och plattformar som möter denna utveckling i ett
bredare perspektiv från start. Dessa projekt och plattformar kan utgöra en bra grund till
en svensk satsning på en datainfrastruktur för jordbruket.

3.1.2.1 Standarder
En del i att hantera data avser standarder. Och anledningen till att standarder nämns här
är att det finns ett överflöd av standarder vars datalager skulle tjäna på att aggregeras via
ETL-lager som skulle kunna finnas hos plattformsägarna. Här beskrivs några av de
standarder som används inom jordbruket eller som är på väg.


ISOBUS, ISO 11783, taskdata. Standard för datakommunikation mellan traktor
och redskap. Baseras på canbus-standarden J1939.

Rapport från workshop “Common European Agricultural Data Space” 2020-09-08
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/expert-workshop-common-european-agricultural-dataspace-0
2

10



EFDI (Extended FMIS Data Interchange) är en standard under arbete som AEF
håller i. Den ska beskriva bland annat format för kommunikation mellan
maskiner och FMIS.



NCDX – Nordic Cattle Data Exchange. Defacto-standard som bland annat Växa
varit med och tagit fram för datakommunikation till och från mjölkrobotar och
som ser ut att spridas globalt.3

3.1.3

Plattformar inriktade mot datadrivet jordbruk

I detta avsnitt går vi igenom några av de intressanta plattformar som finns i Europa för
hantering av jordbrukets data.
Namn
Agrimetrics

Mimiro

Joindata

365Farmnet

Agrirouter

Land och
utbredning
England

Ägarstruktur och
finansiering
Finansiering Innovate UK.
Grundare
NIAB, SRUC, Rothamsted
Research och The
University of Reading.
Norge
Ägt och finansierat av
producentkooperativen
Tine och Felleskjöpet
Nederländerna
Kooperativ som ägs av
flera
jordbruksproducentkooperativ. Nonprofit.
Baserat i Tyskland, Helägt dotterbolag till
men tillgängligt i
maskintillverkaren Claas.
hela Europa
Nonprofit.
Baserat i Tyskland, Drivs av DKE data ägt och
men finns i hela
finansierat av partners
Europa.
som är maskintillverkare.
Nonprofit.

Ambition
Bygga upp grunden för ett hållbart och
produktivt livsmedelssystem genom en
innovationsmiljö för datadrivet
jordbruk inklusive infrastruktur för data
Initialt skapa infrastruktur och tjänster
för norskt jordbruk, men på sikt
exportprodukt
Skapa oberoende infrastruktur utan
vinstintresse för jordbrukets data med
lantbrukaren i förarsätet.
Skapa en oberoende plattform för
datahantering där lantbrukaren ska få
stöd i sina processer på gården.
Vara en neutral aktör som kopplar ihop
olika datamängder inom jordbruket.
Skickar bara data vidare, ingen analys
eller lagring.

Tabell 1. Några av de plattformsinitiativ som byggs upp i Europa.4

3.1.3.1 Agrimetrics
Agrimetrics i Storbritannien är ett av fyra innovationscentra där myndigheter, akademi
och näringsliv samarbetar kring jordbruksteknik med huvudfinansiering från Innovate
UK. Totalt har man satsat omkring 1 miljard kronor på att bygga upp dessa fyra
kompetenscentra (90 M pund).5 De fyra innovationscentra grundades 2015 och riktar in
sig på olika områden inom agtech:


Data science, analytics and modelling

3

Presentation AgTech2020 Norway, 21 oktober 2020.
Tolkat från initiativens webbsidor
5
http://agrimetrics.co.uk
4
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Crop and soil health and protection



Engineering and precision technologies



Animal productivity, welfare and health

För Agrimetrics är inriktningen datadrivna lösningar för jordbruket och man har dels
kompetens i form av specialister som ska driva på utvecklingen, dels byggt upp en
infrastruktur för datahantering inklusive marknadsplatser för både data och
applikationer. Målen med de olika kompetenscentra är ”join up existing excellence and
invest in pioneering resources and research, adress challenges that no one part of the
sector can adress alone, open up opportunities for transformational change and position
the EUK as a global leader in sustainable food production”.
Idag finns i Agrimetrics funktionalitet för att hitta och använda data, men inte så mycket
data och inte så många tjänster som använder data. Det som finns i nuläget är fältdata,
jorddata, kodata, väder och vatten, men det är svårt att utläsa vilken detalj som finns och
hur stor utbredning det är. I botten finns teknik från Microsoft och Agrimetrics är en av
Microsofts partners i AI for Earth.
Det finns många intressanta delar i Agrimetrics som är värt att titta närmare på i
samband med utvecklingen av en dataplattform. Några exempel är dessa:
1. Marknadsplats för data, där den som levererar in data ska få betalning. Fokus på
att data ska vara möjligt att använda direkt av utvecklare, vilket innebär att
Agrimetrics står för tvättning och kvalitetssäkring
2. Utvecklarcenter för datadrivna lösningar
3. Datakatalog med länkade data
4. Egen utveckling för att snabba på utvecklingen
5. Kommunikation av sitt erbjudande med datakatalog, marknadsplats, blogg,
whitepapers etc.
För datadrivna tjänster har man en ambitiös strategi för vilka nya funktioner och tjänster
som utvecklas och lanseras. Intressanta tjänster som finns idag är skördeprediktering
och på väg in är bland annat digitala tvillingar och självservice-funktioner för länkning
av nya data.

3.1.3.2 Mimiro
Mimiro är ett norskt teknikutvecklingsföretag startat 2018 av producentkooperativen
Tine (mejeri) och Felleskjöpet Agri (spannmål, foder, maskiner). Mimiro är en satsning
med i storleksordningen 200 miljoner kronor i budget med ambition att bygga upp en
plattform med funktionalitet ända ut till lantbrukaren och ett ekosystem för jordbrukets
data. På sikt kan det bli en exportprodukt, men initialt är fokus det norska jordbruket.
Mimiro äger den norska kokontrollen och har utvecklat två applikationer än så länge.
Den ena är inriktad mot växtodling, Eana Skifte, och den andra mot mjölkproduktion,
Eana Ku. Hösten 2020 annonserades att försäkringsbolaget Gjensidige går in som
delägare med 25 miljoner kronor.
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Figur 7. Delar i Mimiros plattform som visar på att det handlar om från datainsamling till appar för
lantbrukarna6

3.1.3.3 Joindata
Joindata är ett datakooperativ som bygger vidare på tidigare satsningar som Coöperatie
Datahub och SmartDairyFarming. Initialt var det främst inriktat mot mjölkproduktion,
men efter att nya parter gått in i kooperativet har Joindata även expanderat mot
växtodling och svinproduktion. Ägare är holländska kooperativ som Agrifirm, CRV,
EDI-Circle, FrieslandCampina, LTO Nederland, Rabo Frontier Ventures, samt Cosun
and Avebe.
Joindata vill verka som en oberoende aktör som kopplar ihop och förmedlar jordbrukets
data på jordbruksföretagarens villkor. Ett exempel är att utvecklare inte får tillgång till
data utan jordbrukares explicita tillstånd. För tredjepartsutvecklare har man en egen
webbsida som heter ”Bonde söker app”7. Det finns en datakatalog med exempel på data
som finns samlad i Joindata.8

3.1.3.4 365FarmNet
365FarmNet startades 2013 som ett dotterbolag till den tyska
jordbruksmaskintillverkaren Claas och är fortfarande helägt av Claas.9 Idag har man
50 000 registrerade lantbrukare i 25 länder som kunder och 40 andra företag som
partners. 100 egna utvecklare anställda.
365Farmnet är en plattform för jordbruksdata där man erbjuder en infrastruktur där:




Dataleverantörer i form av till exempel hårdvarutillverkare kan integrera sina
molntjänster för att både leverera data och ta del av data
Utvecklare av digitala tjänster kan marknadsföra och sälja sina appar
Lantbrukare kan hitta appar och använda det sammanhållna gränssnitt som
erbjuds

6

https://www.theexplorer.no/solutions/digital-farming-tools/
https://boerzoektapp.nl/
8
https://join-data.nl/en/data-catalogue/
9
https://www.365farmnet.com/en/
7
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Ett exempel på hur en annan organisation använder 365Farmnet som del i sitt
erbjudande är schweiziska lantbrukskooperativet Barto som har en instans av
365farmnet för sina kunder. 10

3.1.3.5 Agrirouter
Agrirouter är en tjänst som kopplar ihop olika jordbruksrelaterade system, främst för
växtodling med maskiner, redskap och FMIS. Ingen data lagras och det sker ingen
analys eller aggregering, utan hela idén är att data bara skickas på ett standardiserat sätt
mellan olika system och där lantbrukaren är den som har kontrollen över vem och vilket
system som ska kunna få tillgång till dennes data, se figur 8.

Figur 8. Agrirouters förklaring om vad de tillför i jordbrukets datahantering

Agrirouter drivs av DKE-Data, ett tyskt icke vinstdrivande bolag grundat 2016, som ägs
av 16 maskintillverkande företag som betalar ett årligt bidrag. Alla maskintillverkare är
välkomna att bli delägare. Företaget har idag tre anställda och all utveckling och drift är
outsourcad. Agrirouter finns på tyska och är översatt till engelska och franska, snart
även ryska.
Slutanvändaren, lantbrukaren, betalar inga avgifter utan det är de leverantörer som
erbjuder att data som produceras i dennes maskiner eller system som betalar, och i sin
tur kan ta ut avgifter från lantbrukarna. Idag är förhållandevis många företag i form av
maskintillverkare och leverantörer av FMIS anslutna, men än så länge är det ganska få
slutanvändare, drygt 1 000 stycken i Europa (globalt).

10

https://www.barto.ch/
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Figur 9. Agrirouter, antal användare med mera

Figur 10. DKEs vision om hur datahanteringen för jordbruket kan se ut (och där Agrirouter har en
central roll) 11

3.1.4

EU-projekt inriktade mot datadrivet jordbruk

Utöver de plattformar som byggs upp för att hantera jordbrukets data pågår också flera
olika satsningar och projekt inom EU för att stödja jordbrukets datahantering. Det
handlar dels om hur det datadrivna jordbruket kan understödjas regulatoriskt och från
EU, dels om olika projekt som utvecklar samarbeten och infrastruktur.
Inom ramen för EU pågår arbetet med FiWare med målet att bygga upp en öppen
oberoende infrastruktur med bas i EU (till skillnad från de stora globala aktörer som
11

Rapport från workshop “Common European Agricultural Data Space” 2020-09-08
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dominerar den datadrivna utvecklingen). Inom FiWare finns ett arbete inriktat mot
jordbruk med FiWare Smart Agri, där till exempel projektet IoF2020 bidrar.
Inom EU pågår ett arbete med målet att skapa en grund för en gemensam
datainfrastruktur för jordbruket, Common European Agricultural Data Space. I en
inledande workshop i oktober 2020 samlades ett 50-tal representanter för olika
organisationer. Inför workshopen hade deltagarna möjligheten att skicka in ett ”position
paper” för att berätta hur de tänker sig att en samlad infrastruktur skulle kunna gå till.

Figur 11. Inriktning för arbetet med Common European Agricultural Data Space

Slutsatser från denna första workshop var att:


Lantbrukare och hela livsmedelssystemet måste involveras



Förtroende är mycket viktigt för att lyckas med bred spridning och detta stödjs
av säkerhet och av att lantbrukaren kan styra över hur data delas



Det är viktigt att lära av och bygga vidare på redan existerade initiativ och att det
handlar om att bygga upp stöd för en decentraliserad arkitektur med
kompabilitet och interoperabilitet som ledord



Det handlar inte bara om teknik och dataformat, utan även om rättigheter och
organisatoriska frågor, såväl som semantik och datakvalitet. Till exempel om att
hitta gemensamma standarder och de facto standarder för API: er och andra
tekniska gränssnitt så de olika systemen kan kommunicera, gemensamma
ontologier och semantik så systemen förstår varandra, och avtal,
överenskommelser och teknisk hantering av dessa så att systemen får
kommunicera med varandra

Arbetet kommer att fortsätta genom att de till att börja med sammankallar fler
workshops för att samla kunskap om befintliga lösningar och initiativ med målet att
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bygga upp en gemensam struktur som kan användas för att koppla ihop olika
datamängder relevanta för jordbruket i Europa. Infrastrukturen kommer troligen inte
vara fysisk utan mer som ett ramverk för hur olika plattformar och system ska
kommunicera med varandra.

Figur 12. Bild från workshopen om hur olika system ska kopplas ihop för att skapa en sammanhållen
datainfrastruktur i Europa.

I december 2020 arrangerade ordförandelandet Tyskland en konferens med ytterligare
diskussioner om regelverk för delning av data inom jordbruket. Detta behandlas vidare i
avsnittet om Lagar och regler.

3.1.4.1 ATLAS
I Horizon-2020-projektet ATLAS12 pågår arbetet med att bygga upp en öppen,
distribuerbar och utbyggbar infrastruktur för jordbrukets data. Projektet leds av
Frauenhofer och en central organisation i detta arbete är AEF - The Agricultural
Industry Electronics Foundation13 som bland annat ansvarar för ISOBUS (en
väletablerad standard för datakommunikation mellan traktor och redskap) och EFDI
(Extended FMIS Data Interchange) som är den kommande standarden för datakommunikation mellan jordbruksmaskiner och FMIS (Farm management information
system).
Något som gör projektet extra intressant är att det bland annat bygger vidare på
ISOBUS som har stark förankring i praktiskt jordbruk. I dagens standard för ISOBUS
ingår inte uppkoppling utan flyttning av data mellan kontor och maskin sker med USBminne, vilket visar på att det finns en stor tröghet i att utveckla och byta ut teknik i
jordbruket. Detta kan bland annat härledas till att maskinerna har lång teknisk livslängd

12 https://www.atlas-h2020.eu/
13 https://www.aef-online.org/home.html
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och införande av ny infrastruktur för datahantering behöver överlappa med befintliga
maskiner, redskap och system.

Figur 13. Skiss över det ramverk som byggs upp inom ramen för projektet ATLAS.14

3.1.4.2 Demeter
EU-projektet Demeter samlar partners från 18 olika länder och utöver aktörer inom data
och maskintillverkare även 6 000 jordbrukare. Målet är att bygga vidare på tidigare EUprojekt som arbetat med datainfrastrukturer och genom det komma längre mot en
gemensam infrastruktur för jordbruksdata i Europa. I projektet arbetar man med hur
olika system kan kopplas ihop och arbeta ihop – dels tekniskt, dels organisatoriskt och
semantiskt.

14

https://www.atlas-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/06/ATLAS-D3.2-Service-ArchitectureSpecification.pdf
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Figur 14. Beskrivning av EU-projektet Demeter som ska ta fram en infrastruktur för jordbruksdata i
Europa.15

3.1.4.3 AFarCloud
AFarCloud16 är ett ECSEL projekt med 60 deltagande organisationer från tolv länder,
vars huvuduppgift är att bidra till en ökad digitalisering inom lantbruket genom att
utveckla och integrera molntjänster och verksamhetsnära datorstödda system (eng: edge
computing) genom användning av standardiserade datorformat och verksamhetsanpassade gränssnitt. Projektet pågår 2018-2021 och har hittills publicerat över 50
vetenskapliga artiklar och rapporter kring tillämpningar för växtproduktion och
djurhållning. I den svenska delen av projektet ingår RISE med bland annat Testbädden
för drönare i Västervik och MDH samt ett antal olika företag företrädesvis från tech.

3.1.4.4 IOF2020
IOF2020 (Internet of Food and Farm)17 är ett stort H2020-projekt som leds av
Wageningen University i Holland. Med en budget på 30 miljoner Euro, drygt 120
partners och genom ett stort antal praktiska showcases är målet att ta teknik från försök
till produkter som kan användas av lantbrukare. Datainfrastrukturen baseras på
komponenter från FiWare (EU-satsning på oberoende och öppna komponenter för
datainfrastruktur).

15 https://globalambition.ie/horizon-2020-supporting-transformation-in-the-agri-food-sector/
16 http://www.afarcloud.eu/publications/
17 https://www.iof2020.eu/
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Figur 15. Partners i IOF2020

3.1.5

Svensk samordning digital infrastruktur

Två svenska myndigheter och dess arbete med digital infrastruktur är av intresse för den
här rapporten.

3.1.5.1 Rapport från ESV – Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket har på uppdrag av regeringen gjort en analys av
finansieringsformerna för förvaltningsgemensam digital infrastruktur och hur
utvecklingskostnaderna bör fördelas inom staten. I rapporten, ESV 2020:23 Styrning
och finansiering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur skriver ESV följande:
ESV kan konstatera att den nuvarande styrningen och finansieringen av det digitala
infrastrukturområdet avviker från hur regeringen och riksdagen styr och finansierar
andra investeringstunga områden. Inom exempelvis transportinfrastrukturen eller
krisberedskap och civilt försvar har regeringen gjort bedömningen att vissa
investeringar ska styras som samhällsinvesteringar, eftersom det ger mer kontroll och
inflytande över vilka investeringar som genomförs. ESV anser att samma bedömning
bör göras även för investeringar inom den digitala infrastrukturen.
ESV föreslår även att statliga myndigheter som överväger att utveckla en digital
tjänst i samverkan bör informera DIGG innan utvecklingsarbete påbörjas. Därmed
skapas förutsättningar för en likartad hantering av tillgångar som är av samma
karaktär. Baserat på informationen från myndigheterna tar DIGG ställning till hur
investeringen förhåller sig till den långsiktiga strategiska planen. Därefter tar DIGG
fram ett förslag till bedömning hur investeringen ska klassificeras. Detta bör göras i
samråd med DIGG: s rådgivande organ, expertgrupp samt ESV.
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Figur 16. Förslag på finansieringsformer från ESV.

Även om ESV: s rapport främst avser offentliga verksamheter är den relevant och pekar
på eventuell framtida metod för finansiering och en aktör, DIGG, som ska involveras.

3.1.5.2 DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
DIGG håller det högst troligt att ESV: s förslag om att DIGG får mer ansvar för
samordning kommer att förverkligas. DIGG lyfter fram att många satsningar som görs i
Sverige idag är fragmenterade och det finns ett behov av samordning. Det är dock inte
klart när eller vad som kommer att beslutas gällande ESV: s förslag. Det är möjligt att
DIGG kommer att kunna fungera som en juridisk stödfunktion till andra myndigheter
vid större digitaliseringsinitiativ.
DIGG har nyligen publicerat riktlinjer för datahantering inom offentlig verksamhet, som
en guide i etableringen av ny infrastruktur, utformning av API: er och digitala tjänster.
Dessa rekommendationer följer sju principer, där projekt kan finna viktiga åtgärds- och
kontrollpunkter. Detta gäller främst data som skall vara öppen, och delbar. Det är också
viktigt att kunna fastställa att data kommer från rätt källa, ej har förvanskats, ändrats
eller raderats och finns ständigt tillgängligt, vilket beskrivs i DIGG: s alldeles färska
principer från oktober 202018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öppenhet som standard
Bedriv ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete
Tillgängliggör aktuell och uppdaterad information med användaren i centrum
Gör information lätt att hantera
Använd villkor som främjar bred användning
Dokumentera och beskriv information
Uppmuntra till användning och dialog

Utöver ovanstående principer kommer DIGG i januari 2021 att publicera en rapport som
bygger på regeringsuppdraget om nationell infrastruktur. För en satsning på en
dataplattform är det viktigt att ta del av rapporten och ramverken för svensk digital
samverkan och infrastruktur som DIGG kommer att peka på.
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https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/sveriges-dataportal/principer
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Det är också sannolikt att DIGG även kommer att få i uppdrag att bevaka olika initiativ
på EU-nivå.
I arbetet med en dataplattform bör man dra nytta av det arbete som redan utförs och som
planeras att utföras av DIGG. DIGG arbetar med riktlinjer för en korrekt datahantering
och det är ett omfattande arbete att bevaka pågående diskussioner, omarbeta och tolka
lagar och regler till praktiska riktlinjer för hur data ska hanteras, både för öppen och
personlig data.

3.1.6

Samhällskritisk infrastruktur och molnlagring

I svensk lag finns förordningar om beredskap och bevakande myndigheters ansvar och
åtgärder vad gäller myndigheters krisberedskap och informationssäkerhet19 20. Flertalet
skrifter finns och behandlar framförallt icke-antagonistiska hot som störningsscenarier
kopplade till väderfenomen, såsom torka, storm och översvämningar. Direkta
konsekvenser av mänsklig påverkan innefattar också radioaktivt nedfall. En viktig del är
att fastställa en nivå av tillgänglighet för de som är behöriga att använda data. Såväl
företagen som myndigheter måste kunna kontrollera att informationen inte förändras
eller förstörs samt ha möjlighet att spåra ändringar av information.
Det ställs högre uttalade krav på myndigheter relaterade till livsmedelsförsörjning än
aktörer i näringslivet såsom jordbruksföretag, eftersom alla aktörer har ett stort ansvar
för att säkerställa livsmedelstillgången i landet. Myndigheters informationshantering
regleras av särskilda lagkrav, samlade i offentlighets- och sekretesslagen,
säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen, arkivlagen och flera andra regelverk.
En viktig aspekt är att en samlad datainfrastruktur gör det möjligt att sammanställa
information om hur livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjningen ser ut i landet. I
det finns både en ekonomisk risk, att olika aktörer kan anpassa sina priser när de känner
till utbudet, och en beredskapsrisk, att annan makt kan få för mycket information. Detta
gör att tillgång till data behöver styras noga, inte bara hur utan också till vilka som får
tillgång till olika set med data och hur stor andel av hela setet som exponeras.
Det finns effektivitetsfördelar med att använda molntjänster erbjudna av publika aktörer
för lagring och behandling av data. Svenska myndigheter som Säpo och MSB förordar i
regel att data skall lagras inom EU, samt att kontrollen över data kan säkerställas.
Sannolikt är dock att molnleverantörers förmåga att upprätthålla svensk lag är
begränsad. Detta baserat på att många molntjänstleverantörer omfattas av utländsk
lagstiftning där leverantören kan föreläggas att lämna ut information utan att
informationsägaren underrättas, som lagras i molntjänsten till utländska myndigheter.
Detta oaktat om informationen lagras på servrar inom eller utanför EU. Exempelvis kan
integritetskänslig information eller känsliga personuppgifter komma att behandlas i strid
mot dataskyddsförordningen.
Därför är det naturligt att förutom att ställa krav på inkommande och utgående trafik
samt krav på lagring även ställs krav på stark kryptering och autentisering vad gäller
aggregering, transport, lagring och delning/presentation av data för jordbruket. Det kan
19

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap
20

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
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samtidigt finnas avsevärda effektivitetsfördelar att använda sig av molnaktörers tjänster,
varför leverantörer som baserar sina erbjudanden på molnlagring och Software as a
service (SaaS)-tjänster också fortsatt kvalificerar till en framtida upphandling. Detta då
krav som ställs i upphandlingar måste följa regelverkets principer om likabehandling
och proportionalitet samt att man inte kan se sekretessbelagda data som röjd på basis
just för att den lagras i en molntjänst.
Det pågår diskussioner i Sverige och EU hur offentlig sektor ska förhålla sig till ickeeuropeiska molntjänster som erbjuder till exempel datalagring eller processorkraft. Det
handlar om att det finns risk för att (känslig) data röjs om man använder sig av
exempelvis amerikanska molntjänster. Det finns olika uppfattningar inom juridiken och
inga tydliga riktlinjer för offentlig sektor, och denna rapport kommer inte att blanda sig
i de befintliga diskussionerna. Däremot kan det vara klokt att separera eventuella
molntjänster från övriga i dataplattformen genom tydliga gränssnitt så det alltid är
möjligt att bland annat byta serverleverantör. Det pågår aktiviteter i EU med syftet att
samarbeta kring gemensamma tekniska och rättsliga regler för molntjänster, sammankoppling av nationella molntjänster och molntjänstinfrastruktur samt skapandet av
gemensamma marknadsplatser för molntjänster. Framöver kommer det alltså att finnas
juridiska och tekniska riktlinjer från EU, men detta kommer troligen inte att vara på
plats innan en dataplattform driftsätts.

3.2 RFI – Request for information
Olika leverantörer av relevanta datahanteringsplattformar bjöds in till en RFI-process
där de dels fick svara på frågor skriftligen, dels fick möjlighet att presentera sig och sina
produkter vid ett demo/pitch tillfälle. RFI-svaren har använts som input till
omvärldsanalysen. Eftersom RFI-svaren är konfidentiella finns de inte med i denna
rapport, endast övergripande sammanfattningar.

3.2.1

Process och tillvägagångssätt

För att samla in material till omvärldsanalysen och undersöka potentiella leverantörer
till en satsning på en dataplattform genomfördes en så kallad RFI – Request for
information. Syftet med en RFI är att undersöka olika leverantörers förmågor att
leverera det som ska upphandlas. Urvalet av leverantörer till undersökningen baserades
på input från en av delströmmarna som utförts av Macklean, samt byggdes på med
andra kända potentiella leverantörer.
Ett frågeformulär sattes ihop av Macklean, RISE och Jordbruksverket. Frågorna syftade
till att undersöka leverantörens förmågor och tidigare erfarenheter av projekt:


Fakta om företaget



Vana vid agila arbetssätt



Erfarenhet från tidigare liknande projekt



Roadmap och erfarenhet inom jordbruksdomänen



Befintliga plattformar och lösningar i andra branscher



Befintliga lösningar för jordbruket



Idéer om hur de skulle angripa detta uppdrag om de skulle få det
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RFI: n skickades ut till 14 leverantörer och av dessa svarade sedan sju stycken. Dessa
sju genomförde också varsin pitch och i vissa fall demo. De sju leverantörer som
svarade på RFI: n var (inte samma ordning som Lev1...Lev7).


Sensative och Combitech



DKE Data



ICE




Sonata
IBM



e-Mudhra



Hewlett-Packard Enterprise Sverige

De sju leverantörer som inte svarade eller tackade nej att delta var:


Mimiro



Combient Mix



JoinData



Microsoft




Ericsson
365FarmNet

Av de svarande var de flesta generella, branschagnostiska lösningar. Endast en
leverantör (Agrirouter) är helt inriktad mot jordbruk. Flera av de generella har
jordbruksinriktade usecase i sina lösningar. Flera av de som valt att inte svara på RFI: n
har intressanta plattformar inriktade mot jordbruk vilket gör att de undersöks ytterligare
i senare avsnitt. Flera av de som var inriktade mot jordbruk och som valde att inte delta
var ändå intresserade men uttryckte att de ännu inte hade tillräcklig kapacitet för att bli
en potentiell leverantör.
Eftersom svaren på RFI: n lämnats i förtroende kommer de inte att bifogas denna
rapport, utan endast sammanfattningar och analys. Materialet kommer dels från de
skriftliga svaren, dels från de muntliga presentationer som genomförts. Svaren i
tabellerna är inte i samma ordning som i listan ovan.

3.2.2

Lärdomar om offentlig-privat samverkan förmedlade i RFI

Några lärdomar som förmedlats i de RFI-svar som lämnats är:




Kreativitet och tålamod utifrån affärs- och tekniskt perspektiv är särskilt viktigt i
myndighetsprogram. I ett specifikt projekt var en framgångsfaktor att hålla
transaktionskostnaden låg för användaren.
Viktigt med tydliga behovsbeskrivningar i kravspecifikationer



Produktägaren måste vara engagerad och aktiv



Viktigt med det horisontella produktägarperspektivet i samverkan med
organisationens vertikaler.
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3.2.3

Analys av vilka delar de olika leverantörerna erbjuder

I de svar som lämnats på RFI-frågorna och i de presentationer som genomförts av
leverantörerna har olika vikt lagts vid olika delar av helheten kring av en dataplattform.
Några leverantörer lyfte säkerhet och interoperabilitet som viktigaste frågorna att lyfta, i
andra fall var det datadelning och tillgång till data som lyft fram. Ytterligare andra lyfte
applikationer, API: er som är viktigast och att plattformen är grunden för att
tredjepartsleverantörer ska attraheras.
Ingen av deltagarna i RFI: n presenterade en plattform med det omfång som Lantbrukets
dataplattform-initiativtagarna tänkt sig med allt från datahantering, lagring, datarouting,
användargränssnitt, marknadsplats för data, gränssnitt för tredjepartsutvecklare etc, utan
de olika leverantörerna täckte mer eller mindre delar av hela behovet.
I referensarkitekturen i Figur 5 identifierar vi några grundläggande funktioner som vi
använder för att tydliggöra vad de olika leverantörerna i RFI: n erbjuder:


Datacenter - Om leverantören har egna datacenter som plattformen kan driftas
på




Datarouting - Är plattformen byggd så data kan skickas till andra?
Datahantering -Vilket fokus har man på hantering av data, data curation etc?



Lagring - Erbjuds lagring?



Analys - Vilka möjligheter till verktyg etc för analys och AI beskrivs?



Stöd för tredjepartsutvecklare och tillhörande community - Finns genomtänkt
tanke kring hur tredjepartsutvecklare ska attraheras?



Egen IP viktig del av affär - Om leverantören visar att de är intresserade av att
använda data etc för att skapa egna resultat och produkter som de i sin tur kan
sälja. I viss mån en motpol mot att attrahera tredjepartsutvecklare.



Specifika jordbruksapplikationer - Har man redan applikationer för jordbruket?



Marknadsplats med applikationer för jordbrukare - Finns marknadsplats?

I tabell 2 visas analysen av vilka delar i en dataplattform som de olika leverantörerna
lagt tyngdvikt på i sina RFI-svar och sitt erbjudande. Det är tydligt att tyngdpunkten för
de som svarat på RFI: n är på de mer generella delarna i den vänstra delen av tabellen,
medan de mer specifika lösningarna för jordbruk inte har samma stöd i leverantörernas
befintliga lösningar.
Leverantör

Lev 1
Lev 2
Lev 3
Lev 4
Lev 5
Lev 6
Lev 7

Datacenter

Data
routing

Datahantering

°°°
°°°
°°°

°°°
°°°
°°°
°°°
°°°
°°°
°°

°
°°
°
°°°
°°°
°°
°°

Lagring

°°
°°°
°°°
°°°
°
°

Analys

°
°°
°
°°
°
°
°°

Stöd för
tredjepartsutvecklare

Egen
IP
viktig
del av
affär

°°
°

°°

°
°°°

Specifika
jordbruksapplikationer

°°°
°°
°
°°
°
°
°°°

Marknadsplats för
applikationer för
jordbrukare

°
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Tabell 2. Analys av de olika leverantörernas erbjudande i RFI: n. Fler ringar inom ett område betyder att
leverantören bedöms som mer relevant inom området.

3.2.4

Lärdomar och utmaningar förmedlade i RFI-svar

I RFI-frågorna frågades efter vilka utmaningar som de olika leverantörerna ser med ett
initiativ som Lantbrukets dataplattform. Flera lyfter utmaningar som är relaterad till
teknik och dess infrastruktur, men ännu flera är kopplade till organisation, affär och
policyfrågor. Svaren belyser vikten av att arbeta med delar som ägarskap,
affärsmodeller, uppskalning, prestanda, såväl som säkerhets- och integritetsfrågor.
En leverantör förmedlar att en modulär och öppen plattform är den bästa
utgångspunkten för att uppnå skalbarhet och effektivt arbetssätt inom jordbrukssektorn.
De menar att en framgångsfaktor är att ta utgångspunkt i mjukvara skriven som öppen
källkod och ha tätt samarbete med innovationsfora och en levande community av
utvecklare inom såväl dataanalys som big data.
Några av de saker som de finner vara fundamentala för utveckling av nya plattformar:


Vikten av ett levande ekosystem. Det viktigaste är att de som förmedlar
tjänsterna inom en plattform kan göra detta under lönsamma former, och att
dessa därmed kan investera vidare i att utveckla nya tjänster och erbjudanden





Förekomst och tillämpning av standarder, så att ekosystemet tillåts växa vidare,
och för att tjänsteleverantören ska kunna utveckla sitt erbjudande utan att lägga
tid på komplexa och omfattande integrationer
Behov av flexibel lösning så att tillkomna och förändrade behov kan tillgodoses



Betalningsmodeller för data



Stöd för olika typer av data, exempelvis strukturerad vs ostrukturerad, realtid vs
aggregerad, olika datakvaliteter, olika städade data



Förbereda och aggregera olika dataset så de är enkla att använda för utvecklare



Att säkerställa ägarskap av data



Kvalitetssäkring av dataset som används




Ägarskap av policy för datadelning
Förmågan att skapa affärsvärde drivet av datan som skapas

3.2.5

Kostnader för uppbyggnad och förvaltning förmedlade i RFIsvar

Några erfarenheter om kostnader för uppbyggnad och förvaltning förmedlade i RFIsvaren från en leverantör som är involverade i många globala jordbruksprojekt och
initiativ världen över, längs hela värdekedjan både kopplat till teknik och affär. Här är
en lista på några typiska fällor som de förmedlar och som kan visa sig kostsamma vid
framtagning och implementation av stora projekt:
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Att underskatta omfattning av den arkitektur och infrastruktur som behövs för att
stödja uppskalning från prototyputveckling till fullskalig implementation med
förväntad prestanda.



Att underskatta den bredd och variation som finns för taxonomier och ontologier
som finns inom jordbrukssektorn.



Att inte involvera expertis inom jordbruk vid tillämpning av maskinlärande och
AI inom jordbruk, och förlita sig enbart på kunskaper inom ren datavetenskap.

En annan leverantör förmedlar erfarenheten om kostnadsbilden i ett typiskt
tillämpningsprojekt att den i hög grad uppstår vid uppskalningen av ett projekt, och att
kostnaden därför ofta ökar gradvis över tid.

3.3 Finansieringsmodell
Macklean har på uppdrag av Jordbruksverket inom ramen för regeringsuppdraget
undersökt möjliga modeller för finansiering av en dataplattform.21 Här är en
sammanfattning av resultaten.
Deras analys visar att primärproduktionen och förädlingsledet lägger varje år stora
summor på IT, 2,3 miljarder kronor. En betydande del av kostnaderna, framförallt i
lantbruket, kan inte tillgodogöras på grund av bristande datadelningsinfrastruktur och
fragmenterade produktionsverktyg.
I tillägg visar arbetet också att dataplattformen samhällsekonomiskt kan bidra till stora
ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga värden – värden som plattformen inte kan
räkna hem i investeringscaset. Offentlig medfinansiering gör att dataplattformen kan
skapa kollektiva nyttigheter och värden för branschen och göra det möjligt för
primärproduktion och förädlingsledet att få högre utväxling på sina investeringar.

Rapport (Macklean, 2020) förslag finansieringsmodell – inom ramen för Jordbruksverkets
regeringsuppdrag
21
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Figur 17. Fördelning av kostnader för utveckling av Lantbrukets dataplattform.

Utifrån en analys av Sveriges digitaliseringsstrategi menar Macklean att en
dataplattform är ett strukturerat sätt för samhället och branschen att genomföra mål
avseende klimat, konkurrenskraft och innovation. Genom offentlig medfinansiering av
dataplattformen kan lantbruket ta ansvar för att exekvera på många av de viktiga målen
som finns i Sveriges digitaliseringsstrategi och livsmedelsstrategi.
Macklean menar att Lantbrukets dataplattform erbjuder branschaktörer strukturerade
sätt att samverka kring tydliga applikations- och infrastrukturfrågor – på samma sätt
som Bankgirot möjliggör samarbete och utveckling för Sveriges banker har Lantbrukets
dataplattform mycket goda förutsättningar att utvecklas till en samhällsviktig
infrastruktur med hög relevans för branschens aktörer.
För att kunna genomföra satsningen har ett investeringsestimat för Lantbrukets
dataplattform i uppstartsskedet tagits fram. Det visar att summor på ca 30 miljoner
kronor per år under fem år behövs, vilket ligger väl linje med andra initiativ.
Tidshorisonten är rimlig, och behövs för att plattformen ska kunna ges möjligheter att
stå på egna ben.
Flera principiella medfinansieringsmodeller har utvärderats – 80/20 anses utgöra den
bästa avvägningen, vilket innebär att det offentliga står för 80 procent av kostnaderna i
uppstartsskedet. Detta eftersom plattformen skapar stora värden för samhället, miljön
och branschen. Det är därför rimligt att det offentliga står för en större del av
investeringarna i uppstartsskedet, medan Lantbrukets dataplattform står för kostnaderna
som uppstår när plattformen etablerats. Analysen landar således i en rekommendation
om en finansieringsmodell där branschen och det offentliga under fem årligen investerar
6 miljoner kronor respektive 24 miljoner kronor.
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Figur 18. Jämförelse mellan olika projekt som tagit fram plattformar för hantering av data. Jämförelsen
visar dock bara vilken summa som lagts, inte vad som byggts upp. T ex AFarCloud (Aggregate farming in
the cloud) är ett forskningsprojekt som gjort mycket mer.

3.4 Strukturmodell
Macklean har på uppdrag av Jordbruksverket inom ramen för regeringsuppdraget
undersökt möjliga modeller för organisation och ekosystem av en dataplattform. Här är
en sammanfattning av arbetet.22
Branschaktörer inom mjölk och växtodling har omfattande data tillgänglig i interna
system vilket innebär att eventuella datadelningssamarbeten har en stor potential att
kunna möta en variation av utmaningar genom flertalet verktyg eller lösningar.
Datadelning mellan branscherna ger möjligheten att effektivisera verksamheter genom
att olika dataset kan samköras.

Rapport (Macklean, 2020) strukturmodell Lantbrukets Dataplattform (LDP) – inom ramen för
Jordbruksverkets regeringsuppdrag
22
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Figur 19. Lantbrukets dataplattform funktion

I dagsläget finns inget koordinerat branscharbete för gemensam datadelning, trenden är
snarare att aktörer initierar egna satsningar vilket riskerar att snedvrida dynamiken
branschen. Inom till exempel mjölkproduktionen finns DeLaval och Lely som är starka
nog för att driva egna satsningar utan extern hjälp. Graden av öppenhet i befintliga
system varierar.

Figur 20. Lantbrukets dataplattforms olika lösningar för att öka användning av data inom svenskt
jordbruk.

Statliga forsknings- och utvecklingsorganisationer har mycket att vinna på samarbeten,
genom att till exempel kunna arbeta med mer behovsdriven och effektiv forskning och
utveckling. För att uppnå detta behöver näringslivsaktörer stimuleras att aktivt söka
30

permanenta samarbeten för att branschen som helhet ska förflyttas från individuellt
utvecklande till ett mer strukturerat arbetssätt.
Samtidigt är det komplicerat och kostnadstungt för lantbrukare att nyttja relevanta
befintliga system utan en samlad kontaktyta. Den bristande helhetsinsynen för
lantbrukare beror på att befintliga system inte har integrerat alla viktiga datakällorna.
I en bransch med begränsade marginaler behöver effektiva och resultatskapande
samarbetsmodeller utvecklas för är att skapa mer lönsamma och miljömässiga
lantbruksföretag – allt med den svenska lantbrukaren i förarsätet avseende datadelning.
En nod för digitala tjänster och datadelning skulle stimulera och underlätta
samarbetssatsningar för företag. I övrigt är lantbruket moget för att realisera potentialen
i datadelning och därmed bidra till ökad hållbarhet gällande miljö och lönsamhet för
lantbrukssektorn – både på mikro- och makronivå.

Figur 21. Illustration av egenskaper som gör att jordbrukssektorn behöver samhällets stöd för att
utvecklas infrastruktur som datahanteringsplattform.

Givet sektordynamiken behöver lantbruket tillgång till data och infrastruktur för digital
utveckling samtidigt som resurser frigörs för att formera och utveckla strukturerade
samarbeten för utveckling av digitala lösningar. Samarbeten sker således på två plan –
både kring utveckling av branschgemensam infrastruktur, och kring utveckling av nya
och förbättrade applikationer.
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Figur 22. Lantbrukets dataplattform består både av infrastruktur och av tjänster i form av applikationer.

Ett svenskt välmående digitalt ekosystem behöver stimuleras – samtidigt som
deltagande aktörers ansvar blir tydligt. Ett flertal aktörer behöver därför bidra på ett
aktivt sätt (som huvudansvariga eller direkt understödjande) för att plattformen ska
kunna utvecklas på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt. I de tidiga faserna av
plattformens utveckling behöver Lantbrukets dataplattform ges möjligheten att
prioritera och välja ut de samarbeten som skapar högst värde och snabbast kan
producera resultat på gårdsnivå. Lantbrukets dataplattform bör gradvis skapa verktyg
och processer som gör att samarbetspartners i så hög utsträckning som möjligt blir
självgående. Då möjliggörs också ett mer agilt och snabbfotat utvecklingsarbete som i
högre takt kan producera innovation och utveckling.

Figur 23. Affärs och ägarsida för Lantbrukets dataplattform.

Om man utgår från Lantbrukets dataplattform behöver de arbeta strukturerat med ägaroch verksamhetsfrågor. På kort sikt kvarstår den befintliga ägarbilden där
Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige är ägare – Lantbrukets
Dataplattform bör på sikt vara öppna för att engagera fler ägare som delar plattformens
målbild samt bidrar till dess utveckling. På medellång sikt finns förutsättningar att ta in
ytterligare svenska, medlemsägda och lantbruksstyrda aktörer som nya ägare i bolaget.
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Benchmark av framgångsrika plattformar indikerar att detta är en väl fungerande
modell.
Process och utvärdering av nya ägare är ett kritiskt arbete för att Lantbrukets
dataplattform ska kunna introducera aktörer på ett strukturerat sätt. För att säkra att
framtida ägare har en målbild som överensstämmer med plattformens bör ett
utvärderingsramverk implementeras. En modell med olika ägarnivåer förordas – för att
säkra god styrning och utveckling av dataplattformen är det väsentligt att finns gränser
för såväl lägsta som högsta nivå av ägande. Anses viktigt att ingen ägare är
majoritetsägare.
Dataplattformen karaktäriseras av en öppenhet mot både affärs- och ägarsidan. Ett av
huvudmålen för plattformen är att främja och möjliggöra samarbeten inom den digitala
utvecklingen av det svenska lantbruket och skapa värde för lantbrukare.
Dataplattformen kommer därför att drivas som ett bolag för att säkra ett fokuserat arbete
mot dess mål och möjliggöra ett snabbfotat och agilt arbetssätt.
Det föreligger ett långsiktigt tänk gällande introduktion av nya ägare, där man på kort
sikt fokuserar på lantbruksstyrda och medlemsägda svenska företag men på längre sikt
är ambitionen att denna urvalsgrupp kommer att breddas till exempel företag inom
andra branscher är lantbruket. Plattformens öppenhet ska motivera innovation verka
som en knytpunkt för datadelning och utveckling inom det svenska lantbruket.

3.5 Inledande teknisk undersökning
Lantbrukets dataplattform har genom konsulten Stefan Östergårde på uppdrag av
Jordbruksverket undersökt tekniska lösningar för som kan vara aktuella för Lantbrukets
dataplattform eller annan dataplattform. Här är en sammanfattning av resultaten.23

23

Rapport (LDP, 2020) SAD, Solution Architecture Design
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Figur 24. Utveckling kommer att bedrivas behovsorienterat med test av idéer med proof of concept innan
fullskalig utveckling.

3.6 Fokusområden och databehov
Macklean har på uppdrag av Jordbruksverket inom ramen för regeringsuppdraget
undersökt möjliga fokusområden och databehov för en dataplattform. Här är en
sammanfattning av arbetet.24
Om man utgår från Lantbrukets dataplattform har initialt tre övergripande
fokusområden identifierats – grunddata/kontextdata, klimatdata och insats- och
utfallsdata. Utifrån dessa bedöms det finnas goda synergier mellan Lantbrukets
dataplattform och Jordbruksverket ifråga om datadelning. Jordbruksverket har flera
system och databaser som bedöms ha data med hög relevans.
Svenska lantbrukare har en hög administrativ börda kopplat till rapportering och
compliance i relation till många myndigheter. Därför är det viktigt att arbeta med ett
strukturerat arbetssätt i det fortsatta samarbetet. Arbetet behöver också ske
behovsfokuserat i processen att utveckla datadelning mellan Jordbruksverket och
Lantbrukets dataplattform. För att minimera arbetstid från både parters håll är det viktigt
att kunna specificera datadelning utifrån verifierade databehov. Samarbetet mellan
Jordbruksverket och Lantbrukets dataplattform föreslås ske utifrån en iterativ process
som utvecklas stegvis. Processen inleds med ett specificerat databehov från Lantbrukets
24

Rapport (Macklean, 2020) databehov - inom ramen för Jordbruksverkets regeringsuppdrag
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dataplattform med verifierat användningsområde. I takt med att Lantbrukets
dataplattform tar fram use cases och driver POC: ar föreslås fördjupad dialog föras
utifrån de konkreta databehov som identifierats löpande.
De prioriterade dataområdena är framförallt:
1) Kontextdata, som kommer att behövas oavsett vilken väg utvecklingsarbetet tar.
2) Klimatberäkningar är också prioriterat.
3) Data som behövs för att koppla insatser till utfall

Figur 25. Kontextdata.

Figur 26. Data som behövs för att beräkna klimatnyckeltal.
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Figur 27. Data som behövs för att koppla insatser till utfall.

3.7 Vad förväntas finnas på plats efter etablering?
Detta ska enligt Macklean efter fem år resultera i följande:


Databas som samlat väsentlig insats-, uppföljnings- och utfallsdata från i första
hand svensk mjölkproduktion och växtodling.



Ingående och utgående API-lösning som gör det möjligt för tredjepartsaktörer i
branschen, att med lantbrukarnas godkännande, lämna och dela data via
dataplattformen.
o Lösningen ska i så hög utsträckning som möjligt sänka trösklar för att
kunna lämna ingående data.
o Lösningen ska i så hög utsträckning som möjligt vara ”self-service” – det
vill säga med god dokumentation och tydlig kommunikation göra det
enkelt för tredjepartsaktörer att skapa sig en uppfattning om vilken data
som finns i plattformen och under vilka förutsättningar den kan lämnas
eller inhämtas.



Ett flertal externt utvecklade produkter har lanserats (av tredjepartsaktörer)
o Målet är att de produkter som skapas med hjälp av plattformen i
huvudsak utvecklas av andra aktörer än ägarbolaget.
o Kan till exempel handla om verktyg för att erbjuda bättre rådgivning,
managementverktyg som berikats med data från plattformen eller bättre
styrfiler och rekommendationer. Det kan också handla om
anpassningar/integrationer för att tillgodose det stora behov av
forsknings- och innovationsdata som finns.



Nya egna produkter har lanserats, exempelvis;
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o Plattformsägare har lanserat ett antal egna produkter – där det till
exempel är av särskild vikt att de tas fram på branschnivå eller i
samverkan med viktiga branschaktörer
o Myndighetsrapporteringsmodul – svenska lantbrukare kan i mycket hög
utsträckning digitalt ta fram och rapportera viktiga data till olika
myndigheter. Bygger i hög utsträckning på maskinella data. Andelen tid
företagare lägger på rapportering och compliance minskar – samtidigt
som myndighetsutövningen blir mer proaktiv och flexibel.
o Dashboard/panel där svenska lantbrukare kan ta del av heltäckande,
avancerade och automatiskt framtagna nyckeltal.
o Datadelningsmodul där lantbrukare på ett mycket tydligt sätt ges verktyg
att förstå vilken data man disponerar över, vilka aktörer data kan delas
till och till vilket syfte.


Ett flertal permanenta FoU-samarbeten
o Plattformsägaren har formerat ett flertal FoU-samarbeten med akademi,
FoU och andra branschaktörer. Gemensamt för partnerskapen är att
plattformsägare och aktörerna arbetar tillsammans på längre sikt för att
stärka lantbrukares hållbarhet gällande miljö och lönsamhet.
o En produktiv samarbetsmodell har formerats där plattformsägare kan
tillgodose FoU-aktörernas behov av tillgång till data och slutanvändare
samtidigt som resultaten av FoU-arbetet genom plattformsägare går
tillbaka till svenska lantbrukare.

4

Nytta med en plattform för
jordbrukets data

Genom att skapa en gemensam central infrastruktur för jordbrukets data kan en rad
fördelar nås och några av dessa diskuteras i detta kapitel.

4.1 Verktyg för omställning till ett jordbruk som är
mer lönsamt och med mindre klimatpåverkan
Digitalisering är ett viktigt verktyg för att kunna ställa om jordbruket till minskad
klimatpåverkan och kombinerat med ökad lönsamhet. För att kunna utnyttja denna
potential behöver data göras tillgängligt och sättas i arbete. Idag saknas data och den
data som finns fastnar ofta i enskilda öar av data, till exempel kopplat till en tillverkare
av utrustning som samlar den data som dennes produkter genererar.
Med en infrastruktur som exempelvis Lantbrukets dataplattform tillgängliggörs data
dels genom att datan samlas på ett strukturerat sätt dels genom att gemensamma API: er
och användargränssnitt underlättar utveckling och spridning av nya applikationer. Detta
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i sin tur ökar möjligheterna att bygga upp beslutsstöd och digitala assistenter som kan
hjälpa lantbrukare att driva sin gård på ett både mer hållbart och mer lönsamt sätt.

4.2 Samordning av datadriven innovation och
spridning av utvecklingskostnader
Genom en samlad infrastruktur för jordbrukets data behöver inte alla enskilda
leverantörer bygga upp sina lösningar för insamling, hantering och presentation av data,
utan kan använda exempelvis Lantbrukets dataplattform. Detta minskar det totala
investeringsbehovet i branschen och ökar innovationstakten för datadrivna lösningar.

4.3 Minskat beroende av enskilda leverantörer
Idag är risken stor för inlåsningseffekter för lantbrukare som använder datadrivna
tjänster i jordbruket. Många produkter och tjänster som producerar, samlar och förädlar
data är knutna till enskilda leverantörer och deras specifika system. Om en lantbrukare
till exempel vill byta leverantör eller använda olika leverantörer av maskiner ställer
detta till problem. Att data kan flyttas mellan olika leverantörers lösningar utan att gå
förlorad kallas interoperabilitet och är viktigt att eftersträva.
Genom en gemensam plattform för hantering av jordbrukets data kan dessa
inlåsningseffekter minska, förutsatt att relevant data hanteras av plattformen, att aktuella
leverantörer ansluter sig till plattformen och att plattformen drivs på ett öppet och
oberoende sätt.

4.4 Lantbrukets dataplattform stödjer regeringens
digitaliseringsstrategi
I regeringens digitaliseringsstrategi lyfts ett antal områden där digital utveckling
kopplas till hur det påverkar samhället. I figur 27 visas hur Lantbrukets dataplattform
stödjer digitaliseringsstrategins olika delmål. Eftersom Lantbrukets dataplattform utgör
en grundläggande infrastruktur kan den ha stor positiv inverkan på det svenska
jordbrukets digitala utveckling, både i närtid och längre fram.
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Figur 28. Illustration av hur Lantbrukets dataplattform stödjer regeringens digitaliseringsstrategi.

4.5 Stärkt livsmedelsproduktionssystem i Sverige
Genom att satsa på infrastruktur för jordbrukets data lägger man grunden för datadriven
innovation som kan stärka jordbruket på en mängd sätt och områden. En liknelse kan
göras med vilket roll infrastruktur som internet eller smarta telefoner spelar idag på sätt
som man inte kunde föreställa sig när de skapades. Positiv utveckling inom jordbruket
får följdverkningar även inom övriga livsmedelssektorn samt på landsbygden.

Figur 29. Illustration om hur Lantbrukets dataplattform kan stärka livsmedelsproduktionssystemet i
Sverige.
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4.6 Ökade möjligheter till spårbarhet i
livsmedelsproduktionssystemet
Genom mer detaljerade data kan produktionen följas upp enklare och mer detaljerat och
det i sin tur möjliggör betalningssystem där mervärden i produktionen kan följas hela
vägen tillbaka från konsument till gård så att merbetalning går till där en merkostnad
uppstår. Detta gör att betalningssystemet för åtgärder som gynnar miljö och lönsamhet
blir mer transparent och träffsäkert och ökar incitamenten för lantbrukare att öka
hållbarheten gällande miljö och lönsamhet i sin produktion. Senare led i
livsmedelssystemet kan dock välja att paketera olika hållbarhetsegenskaper för att
minska komplexiteten för konsumenten. Ökad spårbarhet har också betydelse för till
exempel livsmedelssäkerheten.

4.7 Andra länders värdering av infrastruktur för
jordbrukets data
I många andra länder i Europa och runt om i världen satsar man idag på att möta den
utveckling av jordbruket som digitaliseringen möjliggör. Motiv till dessa satsningar är
troligen dels att ge den inhemska livsmedelsproduktionen verktyg för lönsam och
hållbar utveckling, dels att säkerställa att man har kontroll över den infrastruktur för
jordbrukets data som på sikt kommer vara essentiell för livsmedelsproduktionen.
Övergripande vill man troligen säkerställa att jordbruksbranschen och den inhemska
livsmedelsförsörjningen säkras över tid. Men det kan också handla om att man ser en
möjlighet att skapa en ny bransch som handlar om produkter och tjänster för datadrivet
jordbruk. I olika länder har dataplattformar tagits fram för hantering av jordbrukets data
av privata aktörer, kooperativ och ofta med offentliga stöd.
I Tyskland har precis en mycket omfattande förstudie om en statlig dataplattform för
jordbruket färdigställts25. Förstudien var mer omfattande än denna rapport, och innehöll
bland annat ungefär de frågeställningar som ingår i denna rapport. Några av de saker
som den tyska förstudien lyfter fram är följande:

25



För att stödja digitalisering inom jordbruket bör en dataplattform utformas och
implementeras snabbt. Den bör ske gradvis och genom iterativ utveckling.



Vikten av ett levande ekosystem. Det viktigaste är att de som förmedlar
tjänsterna inom en plattform kan göra detta under lönsamma former, och att
dessa därmed kan investera vidare i att utveckla nya tjänster och erbjudanden.



Förekomst och tillämpning av standarder, så att ekosystemet tillåts växa vidare,
och för att tjänsteleverantören ska kunna utveckla sitt erbjudande utan att lägga
tid på komplexa och omfattande integrationer.



Behov av flexibel lösning så att tillkomna och förändrade behov kan tillgodoses



Betalningsmodeller för data

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/263-plattform-agrardaten.html
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Stöd för olika typer av data, strukturerad vs ostrukturerad, realtid vs aggregerad,
olika datakvaliteter, olika städade data etc
Förbereda och aggregera olika dataset så de är enkla att använda för utvecklare



Att säkerställa ägarskap av data



Kvalitetssäkring av dataset som används.



Ägarskap av policy för datadelning



Förmågan att skapa affärsvärde drivet av den data som skapas



Svårt att uppskatta en kostnad

Exempel på datahanteringsplattformar finns i kapitel 3.1.3, samt i nedanstående figur
29.

Figur 30. Några av de plattformar för hantering av jordbrukets data i Europa som är på plats eller under
utveckling.
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5

Förslag på lösning

I detta kapitel beskrivs förslag på lösning för att uppnå en öppen oberoende
datainfrastruktur för svenskt jordbruk, med en affärsmodell och digitalt ekosystem som
fungerar över tid.
Det första delen handlar om teknik och är en summering av det viktigaste som
analyserats fram i tidigare kapitel.
Resterande delar handlar om de beståndsdelar som behöver finnas och de ämnen som
behöver hanteras.

5.1 Teknik
Utifrån de olika analyserna som beskrivits i tidigare kapitel bör man eftersträva följande
två principer på en arkitektonisk och implementationsteknisk nivå:

5.1.1

Containerteknik

Containerteknik är en metod för att paketera teknik så att den kan nyttjas oavsett externa
faktorer, endast – och alla – beroenden som behövs för att nyttja tekniken skall finnas
paketerad. Detta värnar för hög moduläritet och portabilitet på en arkitektonisk nivå
vilket i sin tur minskar inlåsningseffekten till samarbetspartners. Denna teknik får anses
som ett nyckelmönster för att lyckas med plattformens öppenhet i både konkurrens- och
kundperspektiv.

5.1.2

Standardteknik

Slutsatsen av den inledande tekniska undersökningen är att en sån här dataplattform,
trots sin niche mot jordbruket, inte initialt kräver några särskilda hänsynstagelser från
ett teknikperspektiv för att möta regeringen och marknadens krav.

5.2 Det behövs mer än den tekniska lösningen
En framgångsrik investering i en dataplattform kräver mycket annat än plattformen i
sig. Enligt Brynjolfsson & Hitt26 och Saunders & Brynjolfsson27 så har de som
investerat i lösningar för digitalisering i snitt satsat nio dollar på att utveckla
organisation och kompetenser för varje dollar de spenderar på teknisk hårdvara och ITsystem. Just denna aspekt att digitaliseringssatsningar bör stödjas med signifikanta
investeringar i förändringar av organisation och verksamheten stöds även av svensk

26

Brynjolfsson & Hitt (2000). Beyond Computation: Information Technology, Organizational
Transformation and Business Performance, Journal of Economic Perspectives, 14(4), pp. 23-48.
27
Saunders & Brynjolfsson (2016). Valuing Information Technology Related Intangible Assets, MIS
Quarterly, 40(1), pp. 83-110.
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forskning (se exempelvis: Iveroth & Hallencreutz28 eller Westelius & Olve29). Ett
exempel är införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (så kallat journalsystem) där
en prognos visar att en regions kostnad för införandet av ett nytt system inklusive
utbildning kan utgöra så mycket som 70 procent, medan andel kostnad för den tekniska
lösningen är 30 procent.30
I första hand behövs det en organisation runt själva plattformen som har tillräcklig med
teknisk kompetens för att kunna föra en dialog med leverantören och att kravställa på
rätt sätt. En plattform kommer ständigt att utvecklas i form av till exempel nya
funktioner, nya standarder, ökade säkerhetskrav, nya tjänster, etc. Det finns alltså ett
permanent förvaltningsansvar runt en plattform även om man har nära samarbete med
en leverantör.
Dessutom krävs kompetenshöjning hos de som ska använda sig av plattformen oavsett
om de är dataleverantörer, befintliga leverantörer som ska börja använda sig av
plattformen, nya tjänsteleverantörer, och alla andra som på något sätt ska nyttja
plattformen. Det kommer att behövas omfattande kommunikations- och utbildningsinsatser för att få olika aktörer att använda sig av plattformen, speciellt om man ska
börja göra saker på ett nytt sätt.
Om plattformen ska bli framgångsrik krävs att lantbrukarna vill använda den. Det räcker
inte att de vet hur man gör, det måste dessutom finnas ett (bland annat ekonomiskt)
incitament för att göra det och för lantbrukare är det viktigt att det ger direkt nytta, inte
minst eftersom det är små företag i en lågmarginalbransch.
Poängen är att de totala investeringar som krävs för att plattformen ska bli lyckat och
ekonomisk hållbar för hela ekosystemet runt plattformen är betydligt högre än
investeringen i själva plattformen.
Nedan följer en beskrivning av funktioner och aktörer som måste finnas på plats i
ekosystemet. Plattformsleverantören har ett ansvar för vissa funktioner och för att
underlätta för vissa typer av aktörer. Jordbruksverket och eventuellt andra myndigheter
har ansvar för andra funktioner och för att underlätta för plattformsleverantören och
övriga aktörer. Eftersom detta är ett nytt och omoget område är det svårt att initialt
utpeka exakt vem som ska vara ansvarig för vilka delar - och vad ansvaret exakt innebär
- och vissa delar får ”växa fram” med tiden. Därför är det viktigt att kontinuerligt
bevaka och uppdatera denna ansvarsfördelning och -beskrivning.

5.2.1

Funktioner runt plattformen och i ekosystemet

En delad dataplattform är ett betydligt mer komplext system än en konventionell
lösning som involverar en enda leverantör eftersom en plattform på ett helt annat sätt
måste samexistera med sin omgivning. Det finns vissa funktioner som måste finnas runt
28

Iveroth & Hallencreutz (2020). Leadership and Digital Transformation: The Digitalization Paradox
(London: Routledge).
29
Westelius & Olve (2018). Strategi: digitalisering som förutsättning och medel för nya strategier, in: E.
Iveroth, J. Magnusson and J. Lindvall (Eds) Digitalisering och styrning, pp. 157-182 (Lund:
Studentlitteratur).
30
https://www.svd.se/det-behovs-ett-nytt-journalsystem),
https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/dethargorskrinomehalsa/framtidensvardinformationsmiljo.26176.html
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en plattform och dess omgivning. Vi refererar här till plattformen och omgivning som
ett ekosystem. Figur 30 illustrerar dessa funktioner. Det kan behövas flera och andra
funktioner, och man kan gruppera funktionerna på olika sätt. Figuren bör därför ses som
en vägledning och inte en uttömmande beskrivning.

Figur 31. Funktioner som bör finnas runt plattformen och i hela ekosystemet.

Plattformsägaren har ett huvudansvar för att funktioner ”runt plattformen” finns på
plats. Vissa funktioner kan delegeras till exempelvis plattformsleverantören, och vissa
kan delegeras till tredje part. Beställaren av en plattform (Jordbruksverket eller annan
myndighet) måste säkerställa att funktionerna tillhandahållas.
Beställaren av en plattform måste se till att alla funktioner i ett ”fungerande digitalt
ekosystem” finns på plats. Det kommer inte att hända av sig själv och dessa funktioner
kommer inte att vara på plats innan plattformen är på plats. Funktionerna i ekosystemet
kommer att växa fram i växelverkan med att plattformen utvecklas och används.
Plattformsbeställaren ska inte ansvara för alla funktionerna men däremot måste man
vara med och driva fram att de utvecklas och att det utpekas ansvariga för varje
funktion. Det kan även behövas separat finansiering för att initiera vissa funktioner. När
ekosystemet börjar mogna kan ansvaret för de olika funktionerna ändras. Det kan till
exempel vara önskvärt att privata aktörer kan ta ett ansvar för vissa funktioner på grund
av ekonomiska incitament, men det är viktigt att bland annat kontrollera och säkerställa
att funktionerna finns på plats, att konkurrensen inte hindras även i ett läge där
ekosystemet börjar mogna.
Nedan kommenteras alla funktioner individuellt ganska kort. Det är inte en komplett
beskrivning utan det bör återigen ses som en vägledning.

5.2.2

Support

Det kommer att behövas en supportorganisation för alla aktörer som på något sätt vill
bidra till eller nyttja plattformen. Plattformsleverantören är ansvarig för detta.
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5.2.3

Initiala tjänster

För att generera intresse och relevans kan det vara bra att utveckla och erbjuda tjänster
på plattformen i ett tidigt skede. Jämför med iPhone där det fanns appar vid
introduktionen. Plattformsleverantören är ansvarig för detta.

5.2.4

Analytics

Det kommer troligen att behövas en analysfunktion på plattformen för att på olika sätt
möjliggöra för andra tjänster. Detta ska inte exkludera att externa aktörer har
möjligheten för att erbjuda analysfunktioner. Plattformsleverantören är ansvarig för
detta.

5.2.5

Business intelligence (BI)

Det kan med fördel som en del av plattform erbjudas ett BI-verktyg för att genom stora
mängder data låta en användare förstå sin egen verksamhet eller göra omvärldsanalyser,
etc. Som det nämns ovan ska detta inte exkludera att externa aktörer har möjligheten att
erbjuda ett BI-verktyg. Plattformsleverantören är ansvarig för detta.

5.2.6

Integration mot andra system

Det kommer att behövas omfattande integrationsarbete mot dataleverantörer, mot
tjänsteleverantörer (åtminstone initialt), mot verksamhetssystem, mot lagringstjänster,
etc. Detta måste finansieras och kan eventuellt bli en betydande komponent i en hållbar
affärsmodell. Samtidigt är det viktigt att Jordbruksverket säkerställer att
plattformsägaren inte sätter upp hinder mot övriga aktörer för att på det sättet skapa
inlåsningseffekter eller på annat sätt kapitalisera på integrationsarbetet. Plattformsleverantören är ansvarig för detta men Jordbruksverket är ansvarig för att kravställa.

5.2.7

Kvalitetssäkring av data och välförvaltad grunddata

För att kunna användas för att bygga upp tjänster behöver ingående data vara
kvalitetssäkrad på något sätt. Det handlar om att till exempel hantera fel i mätvärden,
eller hantera skillnader i data från olika tillverkares utrustningar. Fel som behöver
hanteras kan bero på till exempel felaktigt kalibrerade sensorer, förlorad uppkoppling
eller strömförsörjning. Detta är dataproducentens ansvar men det kan behövas hjälp i
form av riktlinjer och verktyg där plattformsleverantören har främsta ansvaret.
Även välförvaltad grunddata behöver finnas. Välformulerad grunddata är en av
förutsättningarna för att det aggregerade data ska ha hög träffsäkerhet mellan olika
datamodeller.

5.2.8

Utbildning och information

Det kommer att behövas omfattande utbildning och information på flera nivåer för att
förankra plattformen med alla som ska bidra till eller nyttja plattformen för att förstå
varför den tillför nytta, hur man kan använda den, etc. Dessutom kommer det att
behövas omfattande information mot externa aktörer för att öka medvetenheten om
plattformen. Det är i plattformleverantörens intresse att få så många användare som
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möjligt, men det kommer troligen att krävas insatser från till exempel Jordbruksverket
också.

5.2.9

Affärsmodeller

Med en helt ny plattform som en dataplattform för hela lantbruket är det svårt att initialt
hitta rätt affärsmodell. Man måste acceptera att affärsmodellen kommer att ändras med
tiden med ökad mognad, med flera kunder och andra aktörer, och med större
datamängder.
Som med alla affärsmodeller gäller det att alla i kedjan måste tjäna på upplägget, annars
kommer plattformen inte att bli ekonomisk hållbar eller alternativt inte använd, därför
behöver det utvecklas hållbara affärsmodeller för alla funktioner och aktörer som finns
runt plattformen. Det är ofta så att den som gör en investering i en delad plattform är
inte alltid den som skördar den ekonomiska nyttan.
Det kommer att finnas olika affärsmodeller i olika aktörskonstellationer. Den primära är
kopplat till själva plattformen, men det kommer också att finnas affärsmodeller mellan
till exempel tjänsteleverantör och tjänstekonsument och de olika affärsmodellerna kan
vara mer eller mindre beroende av varandra. Generellt om en affärsmodell gäller det
basala men ibland bortglömda faktum att den måste tillföra värde till alla aktörer som är
inblandade - oftast i form av ekonomiskt värde, men det kan också vara sociala,
ekologiska eller andra värden. Annars faller hela affärsmodellen. Detta gäller såklart för
alla affärsmodeller i ekosystemet. En utmaning för helt nya typer av system, som till
exempel en dataplattform för lantbruket, är att förklara och sannolikgöra för alla
inblandade aktörer att affärsmodellen faktiskt tillför ett värde. För detta krävas bland
annat informationsinsatser och konkreta nyttokalkyler.
Plattformleverantören har ett stort ansvar för att få till en hållbar affärsmodell runt
själva plattformen. Jordbruksverket har ett ansvar för att kravställa mot
plattformsleverantören med att underlätta för aktörer som inte är direkt kopplade mot
plattformen.

5.2.10 Nyttokalkyler
Baserat på erfarenhet från andra domäner som börjar introducera plattformar är det
sannolikt att det behövs olika sätt att illustrera och kvantifiera nyttohemtagning. Det kan
till exempel vara i form av nyttokalkyler för olika typer av tjänster. Detta kommer vara
viktigast initialt för att få upp användandet till en nivå som är mera självgående.
Det är i plattformleverantörens intresse att användarna förstår nyttan med plattformen,
men det kommer att krävas insatser från till exempel Jordbruksverket och
tjänsteleverantörer också. DIGG har tagit fram ett verktyg som de kallar nyttorealisering
som kan användas för att säkerställa att nyttan blir som förväntat. Det kan användas på
plattformen i sig men kanske framförallt på olika tjänster som tänkas erbjudas över
plattformen.
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Figur 32. Nyttorealisering med hjälp av verktyg som DIGG tagit fram.31

5.2.11 Standardisering
För att säkerställa öppenhet och skalbarhet för dataleverantörer och tjänsteleverantörer
måste plattformsägaren följa och erbjuda öppna standarder. För att säkerställa teknisk
interoperabilitet handlar det i första hand om standarder för datamodeller (och/eller
ontologier) och API. Det finns inga tydliga ”familjer” av datamodeller och format att
välja i nuläget trots många initiativ som pågår. Detta gör att man måste ha mekanismer
för att antingen peka på befintliga datamodeller och utveckla nya eller modifiera
befintliga datamodeller. Dessa datamodeller behöver förvaltas genom att de publiceras
(till exempel på Github) och Jordbruksverket (eller liknande nationell aktör) måste peka
på att man vill använda sig av dessa. De måste också ständigt vidareutvecklas eller
kanske utbytas mot nya och bättre datamodeller om sådana kommer.
Plattformsleverantören måste dessutom förbinda sig att följa rekommendationer om
datamodeller, ontologier och API från EU som kan vara en aktör som tar ett
övernationellt långsiktigt förvaltningsansvar.
Plattformsleverantören och Jordbruksverket har ett gemensamt ansvar för att bevaka
standardiseringsområdet runt åtminstone datamodeller och API. Det är dock
plattformsleverantören som ansvarar för att implementera standarderna. Det är oklart
vem som ska ansvara för bevakning av andra standarder som till exempel säkerhet och
legitimering, men återigen är det plattformsleverantören som kommer att ansvara för att
implementera dessa.

31

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/nyttorealisering
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5.2.12 Certifiering
Så snart det finns ett medgivande från dataplattformen eller öppenhetskollektivet för att
använda utpekade standarder kommer det att finnas ett behov av att säkerställa att man
följer standarderna. Det kan vara genom allt från självvalidering till ackrediterat
certifiering, men någon typ av certifieringsinstans och -process behövs.
Om det finns en marknad för certifiering kommer det att finnas kommersiella aktörer
som kan genomföra en certifiering. Däremot bör Jordbruksverket ha åsikter om vilken
typ och hur hög grad av certifiering som behövs, och det är något som kan ändras med
tiden. Det är troligen tjänsteleverantörerna själv som är ansvariga för att en certifiering
genomförs.

5.2.13 Stöd för organisatoriska förmågor
Det är de aktörer som använder sig av data (som producent eller konsument) som är
huvudansvariga för att bygga upp sina organisatoriska förmågor att kunna
tillgängliggöra data. Däremot krävs information och utbildning från plattformsägaren
om varför och hur man ska kunna bygga upp denna kompetens för att reducera tröskeln
att leverera eller använda sig av data. Det som menas här är att någon från centralt håll
(exempelvis plattformsägaren eller Jordbruksverket) säkerställer att det finns
tillgängliga verktyg för till exempelvis informationsklassning som är anpassat för
plattformens användare. Grundläggande organisatoriska förmågor för att kunna
tillgängliggöra data diskuteras under avsnittet om Data Governance nedan.

5.2.14 Katalogtjänst och marknadsplats för data
Om man vill att data ska kunna användas av andra måste det i första hand finnas en
katalogtjänst (directory) där man exponerar vilken data som är tillgänglig, och om det är
i form av öppna data ska data (information) även finnas tillgänglig. Vissa öppna data
kan även publiceras på Sveriges Dataportal (dataportalen.se). En katalogtjänst måste
erbjudas mycket tidigt i processen. På längre sikt kan det finnas en marknad för att
enkelt kunna handla med enskilda datamängder på en marknadsplats, men det ligger
troligen flera år fram i tiden.
Det är plattformsleverantören som ansvarar för att det finns en katalogtjänst och att en
delmängd av den data som publiceras och/eller exponeras även publiceras/exponeras på
Sveriges Dataportal.

5.2.15 Marknadsplats för tjänster
Tjänster i en dataplattform kan liknas med appar i smartphone-ekosystemet och en
marknadsplats för tjänsterna en appstore. I första hand handlar en marknadsplats för
tjänster om att exponera vilka tjänster som finns tillgängliga och som följer plattformens
standarder, till exempel i form av en webbplats där tjänsterna och tjänsteleverantörerna
listas. Detta är dock först relevant när det börjar dyka upp tjänster. På längre sikt kan det
finnas behov av en marknadsplats som påminner om app store på en smartphone, men
det ligger flera år fram i tiden.
Plattformsleverantören ansvarar för att exponera vilka tjänster som finns på plattformen.
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5.2.16 Internationell och europeisk omvärldsbevakning
Eftersom en stor del av den teknik som används i svenskt jordbruk kommer från
tillverkare i andra länder är vi beroende av att följa den utveckling som sker
internationellt. Idag sker snabb utveckling inom digitalisering och med alla sannolikhet
kommer standarder och nya tekniker att växa fram som svenskt jordbruk behöver
förhålla sig till. Dessutom måste plattformen förhålla sig till EU som tar fram verktyg,
byggblock och ger rekommendationer men även tvingande förordningar och direktiv.
Detta gör att det är mycket viktigt att följa utvecklingen inom området strukturerat. Det
finns då också möjlighet att delta i olika sammanhang och för svenskt jordbruks talan
och om möjligt påverka utvecklingen. Jordbruksverket har som relevant myndighet ett
ansvar för att följa och påverka europeisk utveckling inom jordbruksrelaterade frågor.
Däremot är det inte lika tydligt att Jordbruksverket måste bevaka mera generella EUrelaterade digitaliseringsfrågor - som dessutom kan vara relevanta för många
myndigheter. Av dagens nationella myndigheter vore det logiskt att DIGG får tilldelat
ett sådant ansvar.

5.2.17 Datalabb och kunskapsnav för jordbrukets digitalisering
Digital transformation handlar i mångt och mycket om att öka samarbete genom
delning, förädling och nyttiggörande av data. När en plattform för lantbruket är på plats
behövs en fysisk och virtuell arena där man kan testa och laborera med data och tjänster,
och mjukare frågor som juridik, policy, samarbetsformer kräver gemensam utveckling.
För att facilitera detta arbete och stödja utveckling av datadrivna innovationer behövs
fora som är tillgängliga för aktuella intressenter. Man arbetar inom olika branscher med
konceptet datalabb för datadriven utveckling. Vinnova beskriver datalabb så här:
”Varje bransch och område behöver ett datalabb som kan hjälpa aktörer att använda data för
innovationer ... datalabb som ser till att data finns tillgängligt för branschen, och att den kan
användas för innovationer inom till exempel artificiell intelligens (AI).”

Ett sådant datalabb kan komma att behövas för jordbruket också där Jordbruksverket
som den relevanta myndigheten bör ingå. Det kan vara lämpligt att det etableras ett
datalabb inom ramen för ett kunskapsnav för jordbrukets digitalisering och att koppla
dessa nära till plattformen.
Ett kunskapsnav bör samverka med andra relevanta sammanhang som exempelvis ett
kommande European digital innovation hub (EDIH), med Testbädd digitaliserat
jordbruk, Rymddatalabbet och RISE ICE.
Plattformsleverantören har ett ansvar att samverka med och använda sig av dessa
arenor. Tankarna kring ett kunskapsnav för jordbrukets digitalisering beskrivs närmare i
kapitel 5.4.6.

5.2.18 Data governance och informationsklassning
För att ett ekosystem för delning av data ska fungera i praktiken krävs mer än de
tekniska förutsättningarna för att kunna samla in data från multipla dataleverantörer
samt att kunna tillgängliggöra data för multipla tjänsteleverantörer. Men bara för att de
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grundläggande och nödvändiga tekniska förutsättningarna finns på plats medför det inte
att en plattform utan vidare blir användbar i sitt specifika sammanhang.
De organisatoriska förmågor och förutsättningar för att kunna samla in och tillgängliggöra data måste också vara på plats, och det inkluderar data governance och
ansvarskedjor.
Den data som hittills har samlats in inom lantbruket har typiskt samlats in för ett
specifikt ändamål för att sedan lagras i ett specifikt system. Det kan vara data från en
maskin som samlas in av tillverkaren av maskinen för att kunna leverera bättre service
eller data om skörden som samlas in av en myndighet för statistik. En dataplattform som
exempelvis Lantbrukets dataplattform möjliggör även att data kan göras tillgänglig för
och förädlas till nytta för multipla andra mottagare.
En observation från kommunernas arbete med datahantering är att även om de tekniska
förutsättningarna för att kunna dela på data är på plats (till exempel genom en
dataplattform) så saknas ofta de organisatoriska förutsättningarna att kunna dela på data.
De organisatoriska förutsättningarna inkluderar äganderätt av data som något helt
grundläggande, alltså att man som organisation kräver äganderätt över data i en
upphandling och att det tydliggörs vem i organisation som är dataägare (eller egentligen
informationsägare). I ett lantbruk är det typiskt lantbrukaren själv som blir
informationsägare.
Om exempelvis leverantören av en maskin mäter data som lantbrukaren eller någon
annan kan använda någon annanstans får lantbrukaren typiskt inte dela data med andra
eftersom data ägs av leverantören av maskinen. Om däremot lantbrukaren under
upphandlingen kräver ägandeskap (eller nyttjanderätt) av data går det att tillgängliggöra
data för andra.

5.2.18.1 Informationsklassning för datadelare
Informationsägaren är den som dikterar för vem som får komma åt data och på vilka
villkor. För att kunna göra detta på ett säkert och kontrollerat sätt behövs någon typ av
informationsklassning av varje datamängd. Informationsklassningen inkluderar
strukturerade risk-, säkerhets- och konsekvensanalyser av vad som kan hända med data
om det görs tillgängligt för andra och där man tar hänsyn till olika relevanta lagrum. Det
finns olika verktyg tillgängliga som kan användas, till exempel SKRs Klassa-verktyg.
Det är dock sannolikt att det behövs informationsklassningsverktyg som är anpassade
för lantbruket.
Det är orimligt att alla lantbrukare själv ska lära sig varför och hur man ska använda sig
av ett informationsklassningsverktyg. För att accelerera användandet av en
dataplattform vore det fördelaktigt om plattformsägaren och/eller plattformsfinansiären
tillhandahåller ett informationsklassningsverktyg som är anpassat mot jordbruket och
dessutom erbjuder utbildningar om varför och hur det ska användas. Och själva
förfarandet behöver vara mer eller mindre automatiserat för att fungera. Själva
informationsklassningen är dock ytterst dataägarens, det vill säga i många fall
lantbrukarens, ansvar att genomföra.
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5.2.18.2 Ägandeskap
Första steget innan man tillgängliggör data för andra över en plattform är då att
identifiera vem som egentligen äger data. Det kan vara så en lantbrukare av någon
anledning vill tillgängliggöra data från sin maskin för andra än leverantören, men det är
inte säkert att lantbrukaren äger den data trots att den äger maskinen. Och i så fall får
den såklart inte dela data med andra utan att leverantören har godkänd detta. För att vara
säker på att man äger data som genereras i någon typ av lösning måste man säkerställa
ägandeskapet genom inköp eller upphandling av lösningen eller maskinen. Det kan vara
så att man kan hamna i en situation där en aktör äger data medan en annan aktör har
”nyttjanderätt” av samma data och kan dela med andra under vissa villkor. Men
återigen, det måste avtalas vid inköp/upphandling.

5.2.18.3 Informationsklassning på plattformsnivå
Den som äger data är alltså den som bestämmer vem som får komma åt data och på
vilka villkor. Innan man kan börja dela data med andra måste man dock först göra en
risk- och konsekvensanalys: Finns det lagrum som gör att data är känsligt (till exempel
GDPR), vad är konsekvensen om data är inkorrekt eller hamnar fel, etc. Denna process
kallas informationsklassning, och det finns olika verktyg för att hjälpa till med
genomförandet av detta. Utan att göra en informationsklassning är det helt enkelt
oansvarigt och i värsta fall olagligt att tillgängliggöra data för andra.

5.2.18.4 Kvalitet av data och dataleverans
En databaserad tjänst blir aldrig bättre än den data som används som input till tjänsten.
Det är alltså viktigt att dataägaren kan säkerställa kontinuerliga data av (tillräckligt) hög
kvalitet och dessutom beskriva kvalitén av sin data. Om man inte kan beskriva hur bra
data är kommer tjänsten inte veta att ingående data kan ha hög kvalitet. På samma sätt
måste man säkerställa att leveransen av data sker kontinuerligt och i den takt som en
tjänst behöver. I motsatta fallet blir kvalitén av tjänsten därefter.

5.2.18.5 Ansvar
När data delas med någon annan som förädlar data uppstår ett nytt ägandeskap för den
förädlade datan. Den nya aktören måste i sin tur göra en informationsklassning om
denna vill tillgängliggöra den förädlade datamängden för andra. Det kan vara komplext
att definiera vem som är ansvarig om felaktiga eller uteblivna data (från exempelvis
sensordata från en lantbrukare) till en tjänst leder till ekonomisk förlust eller
personskada. Är det lantbrukaren som är ansvarig eller är det datainsamlingssystemet
eller är det sensortillverkaren? Sådana situationer kan delvis förutses i en väl genomförd
informationsklassning och man kan ta höjd för möjliga konsekvenser, men man
kommer troligen att hamna i en situation där det måste finnas någon typ av service level
agreements (SLA) varje gång data överlämnas till en ny aktör. Fungerar det med
branschöverenskommelser, till exempel att någon aktör företräder jordbrukarna eller
krävs mer?
Till en början är det osannolikt att sådana situationer uppstår genom en dataplattform,
men när data börjar förädlas i flera led kommer det att hända.
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De tekniska förmågorna runt tillgängliggörande av data sköts till största delen centralt i
en dataplattform. De organisatoriska förmågorna som inkluderar ägandeskap,
informationsklassning, säkerställning av datakvalitet samt ansvarskedjor är däremot
något som måste hanteras mycket decentraliserat, och ända ute hos lantbrukarna själva.
Men troligt är att detta behöver skötas åt lantbrukarna eftersom de inte kommer leverera
data själva utan med hjälp av olika leverantörer, och dessa kan i sin tur stå för
paketering av olika viktiga frågor som informationsklassning mm.
Det kommer att behövas massiva utbildningsinsatser och bra riktlinjer och verktyg
måste produceras för att hjälpa de aktörer som ska tillgängliggöra sina data för andra.
Det behöver vara enkelt, inte kosta varken tid eller pengar för jordbrukarna att lämna
data. Det är en kostnad som är lätt att överse eftersom den inte är direkt kopplat till
upphandling av en plattform, men om inte dataägarna har förmågan att på ett
kontrollerat sätt kunna tillgängliggöra sina data, då kommer den tilltänkte nyttan med en
plattform inte att uppnås.
Som tidigare nämnts har Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerat 7
principer32 att följa när man tillgängliggör information, antingen som öppna data eller
data med restriktioner. Dessa principer är allmängiltiga och kan med fördel även
användas inom ramen för en dataplattform.

5.2.19 Samhällskritisk infrastruktur och risk
Att samla strategiskt viktig information om landets livsmedelsförsörjning i en
infrastruktur har många fördelar som gynnar en positiv utveckling. Men det har också
risker där en är att den samlade informationen kan vara ett kraftfullt verktyg som går att
använda på ett oönskat sätt.
Andra risker och hur de hanteras diskuteras indirekt i kapitel ”rekommendationer om
fördjupning” ska realiseras.

5.2.20 Lagar och regler
All data som ska delas och förädlas måste hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Om det
inte sker saknas incitament till att dela med sig av datan som är nödvändig för att i
slutändan uppnå syftet med en digitalinfrastruktur och plattform. Korrekt handlar bland
annat om äganderätt. Vem äger data, direkt från när den ”uppstod” och när den blivit
förädlad? Hur ska den hanteras i olika lägen?
Behovet av tydlighet för alla inblandade aktörer i hur detta ska hanteras har funnits ett
bra tag. Och på EU-nivå pågår ett omfattande arbete kring ramverk för datadelning. I
början av december 2020 genomfördes en stor konferens om digitalisering av
jordbruket. En central fråga som diskuterades var hanteringen av data och vilka
principer och riktlinjer som ska gälla för jordbruket för att säkerställa öppenhet och
tillgänglighet av data. Det diskuterades huruvida EU: s code of conduct on agricultural
data sharing by contractual agreement är ett bra sätt att adressera dessa frågor med. Den
lanserades 2018 och är ett frivilligt ramverk. Flertalet medlemsländer framförde att det
vore önskvärt att fortsätta vidareutveckla detta frivilliga ramverk. Men många framförde
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https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/sveriges-dataportal/principer
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även utmaningar med just frivilligheten och skulle det ramverket räcka till behövs ett
regelverk på EU-nivå och ett eget sådant för jordbruksdata.
Jordbruksverket framförde att bland annat följande punkter är viktiga att analysera i ett
eventuellt kommande regelverk:



Behov av en tydlig definition av personlig data (identifierbar till ett specifikt
jordbruksföretag) och icke-personlig data (data för ett speciellt område)
I ett regelverk kan det finnas en beskrivning av vilken data som kan existera
inom vissa områden



Rättighet till dataportabilitet på liknande sätt som i GDPR



När en lantbrukare inte längre vill dela data och vill återta sin data, kan datan
istället bli omklassificerad till icke-personlig data för ett speciellt område. Och
därmed inte längre identifierbar men data som fortfarande är värdefull.

Figur 33. Bild över kommande regelverk på EU-nivå.

Utan att gå mer in i detaljer i det pågående arbetet inom EU:s datastrategi och regelverk,
behöver organisationen bakom dataplattformen ha kompetens och resurser för att
hantera komplexiteten och den pågående utvecklingen av regelverk för data inom
jordbruket.
Säkert handlar bland annat om hur informationen ska klassificeras utifrån
säkerhetsperspektiv. Det är mycket värdefull data som flödar och kan förädlas på nya
sätt. Vår bedömning är att det bör finnas en statlig styrmekanism med främsta syfte att
säkerställa korrekt informationshantering ur säkerhetsperspektiv. Det kan ske i form av
en styrgrupp eller styrelse där Jordbruksverket är representant. Styrgruppen eller
styrelsen ska då ha ansvaret för att lagstiftningen följs.
Genom att vara en representant ska Jordbruksverket vara med att ta fram ett ramverk, en
reglering i förväg på hur information ska hanteras på ett säkert sätt. Jordbruksverket ska
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även kunna genomföra kontinuerliga utvärderingar för att kunna ompröva ramverket då
det inte är möjligt att vid uppstartsfasen förutse allt.
Detta är rimligt då Jordbruksverket har ett ansvar i livsmedelsförsörjningen, potentiellt
stor dataleverantör och mottagare och har ett sektorsansvar för jordbruket. Även när
statlig finansiering i uppstartfasen efter fem år upphör är behovet av styrgrupp eller
styrelse fortsatt.
Det kan finnas en utmaning i att hitta en balans mellan kontroll och snabb utveckling av
plattformen. I utformandet behöver man bland annat titta på vad som är minimumnivå
på styrning för att plattformen ska vara effektiv och ändå vara under den kontroll som vi
finner nödvändig.
Ur säkerhetsperspektiv ser vi också en vinst med att plattformen bör byggas med
containerteknik. Det bör finnas en flyttbarhet mellan leverantörer då flyttbarheten är
viktig utifrån exempelvis ägarbyten, konkurs och andra större händelser.
Vart servrar är placerade och var ägare av dessa har för hemvist är också två viktiga
variabler gällande säkerhet. En dataplattform kommer att innehålla uppgifter som direkt
eller indirekt kan knytas till en enskild person, personuppgift. All behandling av sådana
uppgifter omfattas av (EU) 2016/679 Dataskyddsförordningen. Av särskilt intresse för
en dataplattform blir möjligheten att använda så kallade molnlösningar/tjänster. En dom
den 16 juli 2020 i mål C-311/18 från Europeiska domstolen (s.k. Schrems II-domen)
innebär att all överföring av personuppgifter till USA strider mot förordningen och
därför är olagliga. Domen innehåller också analyser av amerikanska beslut rörande
möjligheten för amerikanske underrättelsemyndigheter att få del av personuppgifter som
behandlas av amerikanska bolag utanför USA:s territorium. Domen har gett upphov till
en stor mängd analyser och utredningar. Bland annat i SOU 2021:1 Delbetänkande av
it-driftsutredningen. Sammantaget innebär detta att en dataplattform ska ges en god
möjlighet att ha tillräcklig kontroll över de behandlingar som ska utföras. Placering av
servrar inom EU/EES där servrarna ägs av europeiska bolag ger bra grund att utgå från.

5.3 Aktörer i ekosystemet
Många olika aktörer kommer vara involverade i ekosystemet kring plattformen, detta
illustreras i figur 33. Figuren är gjort utifrån perspektivet hur flödar data från producent
till konsument. Om man utgår ifrån data som en strategisk och värdefull resurs kommer
bilden samtidigt ge en idé om aktörskonstellationer i olika affärsmodeller samt även
tekniska och organisatoriska överlämningspunkter i form av streck mellan aktörer. Det
finns många andra sätt att rita aktörskonstellationer, och bilden nedan är inte komplett –
det kan finnas andra aktörer som kan inkluderas och andra relationer mellan aktörer än
de som är markerade.
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Figur 34. Aktörer i ekosystemet från ett dataflödeperspektiv.

Alla färgade lådor representerar en typ av aktör. De röda lådorna under plattformen
representerar aktörer som är inblandade i produktion och insamling av data. De blå
lådorna är aktörer som är involverade i förädling och konsumtion av data och tjänster.
De grå lådorna är övriga aktörer med ekonomiska intressen. Alla aktörer måste
inkluderas och tillgodoses i en (eller troligen flera) affärsmodeller utom de ljusblåa
överst som har öppna data och där det därmed inte finns direkta ekonomiska kopplingar
i en kedja som inkluderar plattformen.
Nedan ges korta kommentarer till alla aktörer i figuren. Observera att det finns ett visst
överlapp mellan definitionerna, och ibland kan en aktör ha flera roller.

5.3.1





5.3.2




Nationella intressenter
Plattformsägare: Den aktör som upphandlar en plattformsleverantör. Om vi tar
Lantbrukets dataplattform som exempel har de dubbla roller i sitt upplägg
eftersom de båda kan betraktas som plattformsleverantör och plattformsägare.
Finansiär: Med finansiärer menas här de aktörer som på något sätt bidrar med
ekonomiskt stöd till plattformen direkt eller till funktioner i ekosystemet.
Andra nationella intressenter: Bland annat nationella myndigheter

Produktion och insamling av data
Datainsamling: Datainsamling är processen att extrahera data från en datakälla
och injicera dessa data i plattformen. Data kan vara till exempel från en sensor,
en maskin, en databas eller en annan plattform.
Tjänsteleverantör: En aktör som har förädlat data på ett sätt som ger nytta hos en
tjänstekonsument. Det kan vara i form av en tjänst, app, beslutssystem eller
liknande.
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5.3.3





5.3.4









5.3.5





Lantbrukare: En lantbrukare kan på flera sätt bidra med data till plattformen från
t ex en maskin som har övervakning, genom rapportering till myndigheter,
genom sensorer på åkern, etc.
Myndighet: Nationella myndigheter som kan tänkas tillgängliggöra data över
plattformen. I första hand Jordbruksverket, men det kan även vara data som
tillgängliggörs från andra myndigheter som Kemikalieinspektionen, SMHI,
Naturvårdsverket eller kommuner.

Plattformsrelaterade aktörer
Plattformsleverantör: Den aktören som får uppdraget att leverera en plattform.
Typiskt använder denna aktör sig i sin tur av underleverantörer som levererar
olika komponenter till plattformen.
Leverantör av plattformskomponenter: Leverantör av komponenter till
plattformen.
Datalagring: Det behövs en lagringsyta för data, såväl statiska data (dokument,
kartor, etc) som historiska dynamiska data (typiskt från sensorer eller maskiner).
Datalagring erbjuds exempelvis av stora amerikanska molntjänstleverantörer,
men det finns även svenska och europeiska aktörer som erbjuder lagring.

Förädling och konsumtion av data och tjänster
Tjänsteleverantör: En aktör som erbjuder förädlat data i form av en tjänst till en
tjänstekonsument.
Dataförädlare: En aktör som förädlar data på ett sätt som en annan aktör kan
använda sig av i sin tjänst. Från plattformens perspektiv kan denna även ses som
en tjänsteleverantör eller en datakonsument.
Tjänstekonsument: I ett initialt skede är detta främst lantbrukare. För att
attrahera lantbrukare måste det finnas en direkt nytta och lönsamhet från start att
använda plattformen. På längre sikt kan det dyka upp helt andra typer av
tjänstekonsumenter.
Forskning: Universitet och forskningsinstitut som vill kunna komma åt data för
forsknings- och analysändamål eller för att vara med och utveckla delar av
ekosystemet.
Datakonsument: En aktör som nyttjar data. Det kan vara en journalist, en
medborgare, en myndighet, etc.

Öppna data-aktörer
Sveriges Dataportal: Sveriges nationella portal där offentliga aktörer bör
tillgängliggöra eller exponera sina öppna data och där man även kan exponera
begränsade data.
Öppna data-tjänsteleverantör: Tjänsteleverantörer som baserar sitt erbjudande på
öppna data
Öppna data-konsument: En datakonsument som nyttjar öppna data.
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5.4 Säkerställa oberoende och öppenhet
Om plattformsleverantören till stor del finansieras av offentliga medel och/eller bidrar
till en kritisk nationell infrastruktur anser vi att det offentliga bör ställa tydliga krav på
öppenhet (och därmed till viss grad affärsmodell) och dessutom inrätta kontrollmekanismer för att säkerställa att dessa krav följs över tid. Det är finansiärens ansvar att
se till att dessa kontrollmekanismer finns. Eftersom detta är ett omoget område kan det
vara svårt att ställa specifika krav initialt, och kraven kan förändras med tid, men
däremot kan man följa vissa principer.
Om vi tar Lantbrukets dataplattform som ett exempel är de en aktör som här i första
hand betraktas som plattformsleverantör. Lantbrukets dataplattform anlitar i sin tur
teknikleverantörer för att kunna utveckla och erbjuda en plattform, men intentionen är
att Lantbrukets dataplattform eller annan satsning från andra aktörer ska stöttas genom
utlysning eller upphandling av Jordbruksverket. Samtidigt kan det vara så att
Jordbruksverket ingår som ägare av plattformen. Lantbrukets dataplattform eller annan
satsning får i så fall dubbla roller som båda plattformsleverantör och plattformsägare.
Oavsett hur konstruktionen blir är att aktuell konstellation är att betrakta som en ickeoffentlig aktör som i praktiken får tilldelat ett monopol av en statlig myndighet och som
begär betydlig offentlig finansiering. Detta kan motverkas genom att upprätta
kontrollmekanismer för öppenhet och oberoende.

5.4.1

Risker med ägandeskapet

Utöver att Lantbrukets dataplattform eller annan liknande är icke-offentlig aktör som får
tilldelat ett monopol på att hantera en väsentlig del av data i Sveriges jordbrukssektor
kan det finnas andra risker. Just Lantbrukets dataplattform ägs initialt tillsammans av
LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet och Växa Sverige. Tre av grundarna har
konkurrenter inom sina områden och Lantmännen har omfattande affärsintressen med
många olika kopplingar till lantbruksföretagen. Som medlemsorganisationer har de
stark representation av lantbruksföretag, men ingen av de fyra ägare av Lantbrukets
dataplattform har alla lantbruksföretagare i Sverige som medlemmar. Det finns alltså en
risk för att Lantbrukets dataplattform ska gynna sina egna ägare på bekostnad av
konkurrenterna.
Oavsett plattformsägare är det mycket viktigt att säkerställa att alla som ska nyttja
plattformen kan göra det på samma villkor och att det inte kommer att förekomma
någon typ av inlåsning, uteslutning eller annan snedvridning av marknaden. Detta
kommer att kräva tydliga krav från finansiären och även olika typer av
kontrollmekanismer.
Samtidigt är det viktigt att plattformägarnas konkurrenter (och även alla andra aktörer
på marknaden) verkligen känner och förstår att plattformen är för alla. Om övriga
aktörer inte litar på att dataplattformen är opartiska finns det en risk för att de inte
kommer att använda sig av plattformen. Det kan finnas olika mekanismer för att
säkerställa att konkurrenterna känner sig trygga med plattformen och därmed använda
den. Det kan exempelvis vara genom delägarskap eller som del av en styrgrupp eller
liknande, och det kommer att krävas hög transparens och mycket information runt själva
upphandlingen och införandet.
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5.4.2

Extremfall oberoende och öppenhet

Det finns två extremfall runt oberoende och öppenhet. I ena fallet upphandlar man en
leverantör som äger, hanterar och förädlar all data och som äger och tillhandahåller alla
tjänster. Om en aktör kontrollerar alla delar kommer det troligen att leda till snabbare
utrullning av plattform och tjänster men till priset av kraftiga inlåsningseffekter och på
längre sikt brist på innovation. Andra extremfallet är att kravställa och designa
plattformen för full öppenhet. Detta är betydligt mer komplext att åstadkomma, men det
leder till flera aktörer i konkurrens, högre innovation och i längden lägre priser.
Målsättningen här är att åstadkomma så hög grad av öppenhet som möjligt, och
samtliga leverantörer i RFI-processen har uttalat sitt stöd för öppenhet. Öppenhet är
motsatsen till inlåsningar, men det ligger i de flesta plattformsleverantörers natur att
sträva efter inlåsning på olika sätt. Det kan vara genom att medvetet hindra fri
konkurrens tekniskt, praktiskt, genom avtal eller genom att erbjuda så bra lösningar att
kunden inte vill välja ett alternativ. De första mekanismerna ska man aktivt försöka
undvika medan den sista mekanism är acceptabel.
Typer av inlåsning





Teknisk: Viktigaste är gränssnitten för interoperabilitet, i första hand API uppåt
och mot lagring, datamodeller förenklar för alla
Praktiskt: Man kan försena integrationen eller på andra sätt göra det besvärligt
för tredjepart att kunna leverera tjänster över plattformen
Affärsmodell: Nedanstående exemplet med Apple som tar provision av sina
kunder
Tillgång till data: All data (båda ursprungsdata och data förädlat som del av
plattformen) måste tillgängliggöras för alla tjänsteleverantörer.

Modellen nedan visar en treskiktad modell där aktörerna nedan levererar data till
plattformen och där aktörerna ovan extraherar, förädlar och nyttjar data från
plattformen.

Figur 35. Aktörer i ekosystemet.

I sin ”renaste” form ska den som tillhandahålla en delad plattform (alltså lagret i mitten)
inte vara aktör på de övriga lagren (alltså datalager eller applikationslager). Om man är
plattformsleverantör har man en affärsrelation till de blå och röda aktörer, men om man
själv också är en röd eller blå aktör konkurrerar man med sina kunder. Det finns således
en stor risk för att man inte ger sina kunder samma villkor som sig själv.
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Exempel på plattformsleverantörer
Med sina smartphones tar Apple ut en provision på 30 procent från alla appar som
publiceras på appstore. Samtidigt har Apple egna appar och konkurrerar därmed
med sina kunder. Andra exempel på plattformsbolag är Airbnb, Uber och Blocket
som alla endast agerar plattformsleverantör och där alla konkurrerar på lika villkor.
Alla dessa bolag är i sig konkurrensutsatta från andra plattformsbolag men erbjuder
på olika sätt attraktiva lösningar som konsumenterna är villiga att betala för.
För många stadsnät och kommunala bostadsbolag finns en kommunikationsoperatör
(KO) som ansvarar för en plattform som möjliggör att konsumenten kan välja fritt
mellan olika tjänsteleverantörer. Oftast levererar plattformsleverantören inga
tjänster, men vissa som exempelvis Telia levererar även internet och TV-tjänster. I
dessa fall konkurrerar man med sina kunder. En KO är typisk kontrakterat på en
period på 3-5 år och blir då konkurrensutsatt genom en ny upphandling. En KO som
kontrakteras av ett stadsnät eller kommunalt bostadsbolag blir alltså tilldelat ett
tidsbegränsat, geografiskt monopol av en kommunal aktör för at leverera fast
uppkopplad bredband.
Det kan finnas anledningar till att inte separera tjänsteleverantörer från
plattformsleverantören. Eftersom detta är en omogen marknad och det inte finns mycket
off the shelf att utgå ifrån kan det vara rimligt att plattformsleverantören under en
kortare period själv eller med utvalda partners kan ta fram tjänster/appar och inte
behöver lägga resurser på att kunna tillgängliggöra plattformen för övriga
tjänsteleverantörer.
Efter denna initialperiod bör det gälla samma villkor för alla tjänsteleverantörer. Det
betyder konkret om man väljer Lantbrukets dataplattform som plattformsleverantör att
Lantbrukets dataplattform antingen ska utfasa egna tjänster och tjänster från partners
eller alternativt säkerställa alla tjänsteleverantörer får tillgång till plattform och kunder
på lika och icke-diskriminerande villkor. Det ska alltså inte finnas någon fördel för
ägarkonstellationen bakom Lantbrukets dataplattform eller dess partners. Dessutom bör
det finnas en från plattformen oberoende kontrollinstans som säkerställer öppenhet och
fri konkurrens.
En teknisk och funktionell separation mellan plattform och tjänster möjliggör dessutom
att plattformen och/eller plattformsleverantören blir utbytbar. Det finns olika scenarier
där det vore fördelaktigt att kunna byta ut plattformen eller plattformsleverantören som
exempelvis: Plattformsleverantören kan gå i konkurs; plattformsleverantören kan
missköta sitt uppdrag; finansiären vill bredda, insnäva eller på annat sätt ändra
uppdraget på ett sätt som medför att en annan aktör passar bättre för rollen.
Separationen ska även gälla mot eventuell lagringsyta. Det ska vara möjligt att enkelt
kunna välja och byta datalagringsleverantör och portera lagrat data till en annan
lagringsyta.
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5.4.3

Säkerställa sekretess och konkurrensneutralitet

Om Lantbrukets dataplattform eller annan konstellation ska fungera som en nationell
infrastruktur för jordbrukets data och finansieras med allmänna medel bör det finnas
mekanismer som säkerställer att varken dataplattformen, eventuella ägarbolagen eller
andra kan ta ut data om enskilda lantbruksföretag utan uttrycklig tillåtelse. Detta gäller
både direkt och indirekt. Ett indirekt sätt kan vara att en part skapar en bild av
lantbruksföretagets ekonomiska situation genom att sammanfoga data som
lantbruksföretaget godkänt att dela med parten genom att godkänna olika tjänster med
andra syften än att ge parten full tillgång till lantbruksföretagets ekonomiska situation.

5.4.4

Allmänna oberoende tjänster respektive företagsspecifika
beroende tjänster

Det bör vara mycket tydligt för lantbrukaren vem som står bakom en viss tjänst och om
det finns någon som helst beroenden i den information som lämnas av tjänsten.
Beroenden i tjänster kan vara direkt eller indirekt. Direkt kan röra sig om att en viss
produkt rekommenderas uttryckligen, indirekt kan handla om att man underlättar ett val
som gynnar en viss leverantör.
För att förenkla detta är det viktigt med tydliga avtal. Eftersom människor har en
tendens att inte fördjupa sig i avtal som gäller datahantering är det extra viktigt att detta
är tillgängligt för lantbrukare och andra intressenter.
Ett sätt att förenkla anslutningsprocessen är att en extern oberoende part hjälper till att
paketera olika val och sedan verifiera dem – så att lantbrukarna kan välja olika paket
med olika risk för delning av data och så klart olika potential till nytta.
För att underlätta för lantbrukaren kan graden av oberoende för olika tjänster i en
dataplattform undersökas och verifieras av en tredje part. Denna part skulle kunna vara
Jordbruksverket eller RISE som har rollen som oberoende granskare i många andra
sammanhang.

5.4.5

Styrande funktion med inflytande över tid

För att säkra att en dataplattform över tid agerar enligt statens värdegrund bör en
styrgrupp, styrelse eller annan funktion med inflytande över plattformens utveckling
inrättas.
I denna styrande funktion bör Jordbruksverket delta som ansvarig myndighet för
jordbruket. DIGG kan ha en stöttande roll till Jordbruksverket genom deras samordning
av statlig digital infrastruktur. Huvudmannen för ett eventuellt kunskapsnav kan också
ha en stöttande roll i den styrande funktionen för att på ett av flera sätt knyta samman
navet med plattformen.
En dataplattform bör dra nytta av det arbete som redan utförs och som planeras att
utföras av DIGG, såsom att följa de sju principerna från 2020. Dataplattformen bör även
ha tät kontakt med DIGG gällande initiativ som sker på EU-nivå. Om Common
European agricultural data space blir verklighet kan det finnas både positiva effekter
och anpassningar som den svenska dataplattformen behöver ta hänsyn till.
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DIGG arbetar med riktlinjer för en korrekt datahantering och det är ett omfattande
arbete att bevaka pågående diskussioner, omarbeta och tolka lagar och regler till
praktiska riktlinjer för hur data ska hanteras, både öppen och personlig data. DIGG har
värdefull kunskap som andra myndigheter, såsom Jordbruksverket, inte har. Ett förslag
till utvecklingen av dataplattformen är därför att DIGG har en juridiskt stöttande roll till
den myndighet som eventuellt får i uppdrag att samordna initiativet. En annan möjlighet
är att upprätta en styrgrupp där DIGG ingår. Styrgruppen skulle vara delaktig i
utvecklingen under minst fem års tid.

5.4.6

Kunskapsnav för jordbrukets digitalisering

I arbetet med kunskapsnavet för animalieproduktionen har Jordbruksverket pekat ut
RISE som lämplig aktör att vara huvudman finansierad av Jordbruksverket. Man öppnar
även upp för att kunskapsnavet kan utvidgas till fler områden inom jordbruket.
Macklean uppskattar kostnaden för att bygga upp plattformen till 150 miljoner kronor.
RISE gör bedömningen att det behövs ett kompletterande arbete på områden där en
plattformsleverantör inte kan eller bör ansvara för arbetet. I detta ingår till exempel
datalabb för jordbruket, facilitering av samarbete och innovation, utbildnings- och
kommunikationsinsatser genomförda av plattformsleverantören som, för att nå en
bredare spridning, behöver kompletteras med en annan aktör som kan nå även aktörer
som till exempel är konkurrenter till ägaraktörerna eller inte medlemmar i ägarbolagen.
RISE anser att det behövs en oberoende aktör som balanserar upp och säkerställer en
bred förankring i hela ekosystemet för en dataplattform. I andra branscher är det vanligt
med datalabb som ett fora för samarbete inom datadriven innovation och detta skulle
kunna fungera även här som ett sätt att bredda och stödja utvecklingen av en
dataplattform som en öppen och oberoende infrastruktur. Kostnaden för att driva
kunskapsnavet för digitalisering av jordbruket uppskattas av RISE till storleksordningen
15 miljoner kronor per år, men beror av vilket omfång som kunskapsnavet ska täcka in.
Detta går även i linje med existerande planer på ett kunskapsnav för jordbruket - genom
att utvidga uppdraget till att även omfatta digitaliseringsområdet med uppdraget att
stötta datadriven innovation inom svenskt jordbruk anser vi att stor potential finns för
ökad utveckling och innovation. Eftersom digitalisering med all säkerhet kommer att gå,
och redan gör det, som en röd tråd genom utvecklingen inom alla områden kommer
stora synergieffekter uppnås. Detta gäller såväl animalieproduktionsområdet som
eventuella kommande områden för kunskapsnavet.
Kunskapsnav för jordbrukets digitalisering skulle då, finansierat av Jordbruksverket, få
ansvar för att främja datadriven utveckling inom jordbruket, kanske även övriga
livsmedelssystemet, i Sverige.

5.4.6.1 Kunskapsnav Animalieproduktion
Det pågår en förstudie om kunskapsnav för animalieproduktion som blir klar ungefär
samtidigt som den här rapporten. Enligt Jordbruksverkets utredning (2019) är uppgiften
för Kunskapsnav animalieproduktion:
Fylla glappet i kunskapsförsörjningen mellan forskningen och praktiken (rådgivningen
och jordbrukaren)
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Utdrag ur utredningen:
Utredningen föreslår inrättandet av en nationell oberoende aktör som ska samla
animaliesektorns behov och resurser för att stärka en hållbar och konkurrenskraftig
animaliesektor i Sverige.
Den nationella aktören får fem huvudsakliga uppgifter nämligen att: 1) facilitera
samverkan, 2) analysera behov, 3) förmedla kunskap, 4) bidra till optimerat nyttjande
av tillgängliga medel samt 5) följa upp och utvärdera. Systematisering och förnyelse
av arbetssätt ska genomsyra hela verksamheten.

RISE pekar ut att de även kan vara huvudman för ett kunskapsnav för jordbrukets
digitalisering. Dess uppgifter skulle innefatta bland annat att fungera som datalabb för
jordbruket, kontinuerlig omvärldsanalys, behovsanalys, utvärdering, facilitering av
samarbete och innovation för jordbrukets aktörer.
Stora synergieffekter kan väntas med kommande kunskapsnavet för animalieproduktion
samt flertalet andra initiativ och satsningar inom RISE som kompetenscentra inom
dataområdet, andra testbäddar och demomiljöer. Även kommande EDIH Agtech
Sweden har stora synergieffekter om det beviljas.
En viktig funktion för kunskapsnavet och den gruppering som har inflytande över
styrning av en dataplattform är att säkerställa att dels utveckling av infrastrukturen, dels
utveckling av tjänster är baserat på lantbrukets behov motiverat av representativa
undersökningar.

5.4.6.2 Facilitera innovation, utveckling och samarbete
En viktig uppgift för kunskapsnavet skulle kunna vara att facilitera innovation,
samverkan och samarbete mellan plattformen och alla olika projekt och initiativ som i
grunden har samma mål som en dataplattform. Eftersom Sverige är en liten marknad för
jordbruk med förhållandevis liten egen produktion måste vi förhålla oss till det som
händer i framförallt Europa när det gäller ny teknik för jordbruket.
Testbädd Digitaliserat Jordbruk som koordineras av RISE har flera delar som kan passa
in i arbetet med en dataplattform. I testbädden finns ett nätverk för olika typer av aktörer
som vill arbeta med utveckling av ny teknik för jordbruket, odlingsmiljö för test av
sensorer och datainsamling, flexibel infrastruktur för utveckling och test, kombinerat
med till exempel verkstad och infrastruktur för test och utveckling av autonoma och
eldrivna jordbruksmaskiner. I arbetet framåt är ambitionerna att koppla ihop
försöksmiljön på Ultuna med data från andra försöksplatser som Jordbruksverkets
växtskyddscentral, SLUs och Lantmännens försöksgårdar etc. Det pågår också arbete
med affärsmodeller för delning och samarbete med data, olika tillämpningar av
dataanalys på data från testbädden.
Andra projekt och initiativ som kan samarbeta med och nyttja en dataplattform är bland
annat Agtech2030 i Östergötland, olika forskningsprojekt på SLU och andra universitet
och högskolor.
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Andra funktioner som kunskapsnav för jordbrukets digitalisering skulle kunna bidra
med är exempelvis:



Samordning och implementering av forskning och utveckling kopplat till
jordbrukets data
Behovsanalys av vilka områden som behöver prioriteras vid utveckling av
applikationer i en dataplattform



Datalabb
o Facilitera innovation av datadrivna lösningar för jordbruket



Policylabb
o Policyutveckling genom att arbeta med lagar och regler eller code of
conduct som behöver arbetas med för att möjliggöra datadriven
utveckling



Kompetens inom teknik och till exempel dataanalys och cybersäkerhet



Ta fram verktyg för informationsklassning



Ta fram scenarios och roadmaps för digitalisering av jordbruket
o Vilken roll har plattformen?
o Vilken utveckling är möjlig och vilka behov finns att täcka i den?



Se till hela näringens utveckling och kopplingar till andra delar av
livsmedelsystemet



Utbildning och kommunikation



Omvärldsanalys som tar teknik till Sverige ser hur den kan kopplas till
dataplattformen och demonstrerar den



Aktivt deltagande i relevanta sammanhang nationellt och internationellt
o Nationellt och internationellt pågår arbete i många olika grupperingar
och det är viktigt att kunna delta, påverka och ta med sig hem resultat av
detta arbete.
o Vad händer i Europa och världen inom standardisering av jordbruksdata?



Certifiering
o Säkerställa att olika lösningar uppfyller det de lovar
o Kontroll och validering av olika lösningar

5.4.7

Åtgärder hos Jordbruksverket för att samordna arbetet samt
utvinna värde från plattformen

Jordbruksverket ser värdet i plattformen oavsett om slutsatserna av förstudien kommer
användas internt. Med det sagt finns det dock ett stort värde för den svenska
jordbruksnäringen i att bidra med och utbyta information på ett mer öppet sätt. Det
särskilt då många HVD: s33 inom jordbrukssektorn agerar antingen delvis eller helt
inom myndigheterna.

33

High-value datasets (HVD) https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/high-value-datasets
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För att myndigheter och andra organisationer ska kunna bidra till att öka värdet i
dataplattformen behöver interna IT-verksamheter parallellt med plattformen gå mot en
mer öppen inriktning mot datadelning. För att Jordbruksverket ska kunna bidra till att
öka värdet i plattformen behöver vår interna IT-verksamhet parallellt med plattformen
gå mot en mer öppen inriktning mot datadelning. Det krävs att det sker på flera nivåer
samtidigt:
o Organisatoriskt – givet de höga minimum-kraven på insikt, kompetens och
budget bör en egen organisatorisk enhet ansvara för att förvalta
datadelningsfrågan i linje med datadelningsdirektivet34.
o Internt – Jordbruksverket bör se över informationsklassningar som
idag begränsar datas tillgänglighet. En riktlinje för hur systemen
kommunicerar internt och externt bör etableras.
o Externt – samarbete med andra myndigheter för att minska kostnad
som tidsåtgång för digitaliseringen.
o Policy – för att kunna förverkliga ambitionen med delning av
myndighetsdata bör grundinställningen till vad som är delningsbar data ses
över.
o Internt – öppenhet som grundinriktning, en strävan mot att all
myndighetsdata skall vara delningsbar om inte särskilda behov
förhindrar detta.
o Externt – samarbete med t.ex. DIGG om policybeslut samt strävan
mot en öppen källkod.
o Systematisk/Arkitektonisk – inledningsvis bör en nulägesanalys genomföras
för uppskatta dagens förmågor samt inkorporera existerande lösningar
arbetsplanen. Myndigheten måste därefter hitta ett mönster där man kan
erbjuda ny data som ännu inte efterfrågats.
o Etablering av lösningsmönster samt vidareutveckling av
kompetensspridningsarbetet via interna samt extern forum.
o Uppstart av samarbetsgrupp mellan myndigheter och intressenter för
licens-samt arkitektoniska vägval. Då ett visst arbete redan
genomförts inom detta område eg. Björn Lundells Analys av DIGG:
s policy för utveckling av programvara35
Myndigheten har därmed ett stort ansvar att öka sin digitaliseringskompetens parallellt
med plattformens framtagande för att kunna tillgodose det uppdrag som erfordrats. Utan
en tydlig ansvarsfördelning försämras förutsättningarna att myndigheten kan få ut värde
från arbetet med den nya plattformen. Förslagsvis bör Jordbruksverket förstärka ITEuropean legislation on open data and the re-use of public sector information | Shaping Europe’s digital
future (europa.eu)
35
Analys av DIGG:s policy för utveckling av programvara (diva-portal.org) Lundell, B. (2020) Analys av
DIGG:s policy för utveckling av programvara,
version 1.0, 20 maj, Skövde University Studies in Informatics 2020:1, ISSN
1653-2325, ISBN: 978-91-983667-6-1, University of Skövde, Skövde, Sweden.
34
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arkitekturenheten (eller skapa en ny enhet) med dedikerade resurser för att driva arbetet
med öppen data och relaterade frågeställningar. Redan idag skulle man kunna
genomföra PoC-arbete för att utvärdera tekniker och lösningsstrategier. Arbetet både
med teknik och kultur behöver bedrivas som en integrerad del i utvecklingsarbetet.
Genomför Jordbruksverket dessa rekommendationer till förändring har myndigheten
alla förutsättningar att uppnå de positiva effekterna av öppen datadelning.

5.5 Investering och finansiering
Enligt RISE: s bedömning finns det en stor skillnad mellan den initiala investeringen
och själva driften som i sin tur kan delas in i två faser: uppbyggnad och stabil drift. Det
krävs (ekonomisk) uthållighet under initierings- och etableringsfasen som i detta fall
troligen kommer att ta flera år innan plattformen går med vinst. Och även när
plattformen går med vinst kan det behövas fortsatt statlig finansiering för vissa
funktioner.
Man kan alltså göra en uppdelning i tre faser:
1. Initieringsfasen: Det krävs en initial investering för att upphandla och
uppbygga en plattform inklusive grundläggande funktioner. Det är för tidigt att i
denna fas förvänta sig en fungerande affärsmodell för plattformsleverantören.
Här finns behov av statlig finansiering.
2. Etableringsfasen: Det kommer att behövas fortsatt statligt stöd till
plattformsleverantören under en period på flera år tills den punkten där
plattformen är ekonomiskt självständig och ekosystemet runt om finns på plats.
Det måste utvecklas en hållbar affärsmodell mellan plattformsleverantören och
dataleverantörer på ena sidan och plattformsleverantör och tjänsteleverantörer
samt tjänsteanvändare på andra sidan. Dessutom kommer det att behövas statligt
stöd till att möjliggöra och bygga upp olika funktioner i ekosystemet runt
plattformen.
3. Driftsfasen: Statliga stödet till plattformsleverantören ska fasas ut. Men det
kanske kommer finnas fortsatt behov och kontinuerligt statligt stöd för vissa
funktioner i det digitala ekosystemet som inte är direkt kopplade till plattformen.
Affärsmodellen för plattformsleverantören ska vara ekonomisk hållbar.

5.5.1

Kostnadsanalys

I Mackleans rapport inom detta uppdrag har de uppskattat kostnaden för att utveckla
och etablera plattformen till 150 miljoner kronor under en fem års period. Utifrån deras
perspektiv så föreslås en större andel utgöras av statlig finansiering.
I flera av de liknande initiativen som nämnts i stycke 3.1.3 och 3.1.4 ingår statlig
finansiering. I en av de större satsningarna, Agrimetrics, har det hittills skett omfattande
statlig finansiering ca 250 miljoner kronor. I Tyskland har en omfattande förstudie
nyligen genomförts med liknande frågeställningar som i detta uppdrag. Förstudien pekar
på att en tysk plattform bör upprättas med 100 procent statlig finansiering. Ett statligt
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intresse förklaras bland annat med att en plattform kan skapa stora värden för samhället
och för jordbrukets konkurrenskraft.
Macklean har uppskattat fördelningen av den totala budgeten för en dataplattform enligt
följande:
Ledning inkl. overhead
(grundläggande bolagsfunktioner: mjuka kostnader så som
samarbetsformering/ kommunikation/ hr/organisation/onboarding) 46 050 000 kr
IT- och projektresurser
(tekniska kostnader så som front/backend/data scientist/architect
samt ledning, affärsutveckling, processledning, samarbetsformering, utbildningsmaterial, guider, tutorials, löpande support
etc.)

72 281 350 kr

Ytterligare ”mjuka” kostnader och stödfunktioner
(compliance/ juridik/kommunikation/hr/organisation/
onboarding/utbildning/support)

17 670 981 kr

Teknik, infrastruktur, licenser etc.

14 397 669 kr

TOTALT

150 400 000

Tabell 3. Uppskattning av budgetfördelning enligt Macklean.

Enligt RISE har tidigare studier kan behovet av investering i teknik och utveckling
utgöra så lite som 10-30 procent av en lyckad implementering av ett nytt datadrivet
system. Att på förhand fastställa en procentuell nivå av fördelningen mellan tekniska
kostnader och mer ”mjuka” kostnader är svårt. Uppskattningarna i tabellen ovan
kommer med stor sannolikhet att få ett annat utfall, vilket är ett vanligt förekommande i
stora projekt då projektet kan ta nya vägar allteftersom nya idéer eller direktiv uppstår.
Detta pekar den tyska förstudien också på. Det är däremot tydligt att Macklean har tagit
kostnader för de mjuka delarna i beaktande.
Det är viktigt att poängtera att utföraren måste inkomma med en detaljerad budget vid
ansökan om stöd. Det kan finnas kostnader, såsom marknadsföring och investeringar,
som inte är stödberättigade enligt exempelvis landsbygdsprogrammets regelverk. Vidare
behöver löner och timuppskattningar rimlighetsbedömas. Utföraren behöver även
beskriva en projektplan med tydliga milstolpar i projektet som kan följas upp. Utföraren
behöver också identifiera vilka aktörer som är ansvariga för genomförandet av olika
funktioner som måste vara på plats utöver själva plattformen. Exempelvis
rekommenderar Jordbruksverket att genomföra en förstudie om ett kunskapsnav för
digitalisering där man bland annat behöver utreda hur den starka kopplingen mellan
plattform och nav ska se ut. Detta behöver således också plattformsägaren beakta i
framtagandet av projektplan. Likaså behövs en plan för kommersialisering och
självfinansiering.
Det bör också genomföras en noggrannare kalkylering av kostnader för de olika faserna
i att bygga upp en dataplattform. I detta arbete behöver de aspekter som tas upp i denna
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rapport bemötas och budgeteras för att genom detta ge förutsättningar för att ett
ekonomiskt hållbart ekosystem kan växa fram. Detta inkluderar att identifiera vilka
aktörer som är ansvariga för genomförandet av olika funktioner som måste vara på plats
utöver själva plattformen. Staten bör säkra att plattformen agerar i överensstämmelse
med den statliga värdegrunden över tid.

5.5.2

Finansieringsmöjligheter

Statlig finansiering skulle kunna tillföras genom Jordbruksverket, Tillväxtverket eller
Vinnova. Om Jordbruksverket delfinansierar en satsning kan pengarna fördelas genom
landsbygdsprogrammet eller via statligt anslag genom öronmärkta
livsmedelsstrategipengar.
Genom landsbygdsprogrammet skulle nedanstående åtgärder kunna vara möjliga
finansieringsvägar:


Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft – Informations och
demonstrationsinsatser (2a, delåtgärd 1.2)




Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft – Samarbete (2a, delåtgärd 16.2)
Innovationsstöd EIP-Agri, ökad konkurrenskraft (2a, delåtgärd 16.1)

I delåtgärd 1.2 har Jordbruksverket möjlighet att upphandla eller utlysa medel. Vid en
upphandling står Jordbruksverket som projektägare och upprättar avtal med en
leverantör som åtar sig att genomföra projektet. Som projektägare har Jordbruksverket
kontinuerliga avstämningar med leverantören och därmed mycket god insikt i projektet.
Vid en utlysning är genomföraren även projektägare. Kontakten med Jordbruksverket
sker främst i samband med ansökningar om utbetalning. Däremot kan specifika villkor
för projektet anges i beslutet. Exempel på villkor skulle kunna vara tät rapportering eller
att Jordbruksverket ska ingå i en styrgrupp i projektet. För projekt inom informationsoch demonstrationsinsatser ges 100 procent i stöd.
I delåtgärd 16.2 gäller till stora delar samma som ovan utifrån nuvarande regler med
undantag att Jordbruksverket enbart har möjlighet att utlysa medel inom
samarbetsåtgärden samt att stödnivån är 70 procent av projektets totala budget. Vid en
total kostnad om 150 miljoner kronor skulle Jordbruksverket således kunna bevilja 105
miljoner kronor. Detta gäller om nuvarande stödregler bibehålls. Möjlighet kan finnas
att ändra dessa och eventuellt göra upphandling och en ökad stödnivå är möjlig.
I delåtgärd 16.1 avser innovationsstödet EIP. Projekt inom EIP kan endast beslutas
genom utlysning. Därmed kommer utföraren även stå som projektägare men
Jordbruksverket har möjlighet att villkora beslutet. Inom EIP ges 100 procent i stöd
bortsett från eventuella investeringar som ersätts med 50 procent i stöd. Likt delåtgärd
16.2 gäller att alla projekt inom EIP är samarbeten.
Det är inte möjligt att finansiera plattformen enbart med de medel som finns i budgeten
för förlängningsåren. Ett tillskott av pengar är nödvändigt. En möjlighet är att använda
de återhämtningsmedel som till följd av covid-19 kommer att tillföras i
landsbygdsprogrammet. En viss del av dessa medel ska avsättas till förmån för miljö-
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och klimatåtgärder och viss del till investering och samarbete. Ett förslag är att
90 miljoner kronor avsätts i samarbetsåtgärden 16.2. Stödnivån i dagsläget är 70 procent
och vid en större statlig delfinansiering än så behöver stödnivån justeras uppåt,
exempelvis till 80 procent. Det innebär att utföraren avsätter 18 miljoner kronor i egen
privat finansiering.
För samtliga åtgärder inom landsbygdsprogrammet gäller att pengarna
konkurrensutsätts på marknaden. Vid en upphandling är det inte möjligt att på förhand
öronmärka pengarna till en viss utförare. Vid en utlysning bedöms projektansökan
utefter fastställda kriterier och i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. En
ytterligare faktor att ta hänsyn till är att projekt inom nuvarande landsbygdsprogram
som längst kan bedrivas till april 2025. Det innebär att finansieringen till en
dataplattform behöver delas upp i två olika projekt. Det är på förhand svårt att säga
exakt hur och när Jordbruksverket kan bevilja medel i nästkommande
landsbygdsprogram med start 2023. För att utföraren ska kunna göra en
långtidsplanering över fem år är det mycket viktigt att vid projektets start veta att det
finns finansiering för hela perioden. Om förslaget med återhämtningsmedel förverkligas
kvarstår 30 miljoner kronor i stöd som behöver tillgängliggöras i nästkommande
landsbygdsprogram.
Utöver landsbygdsprogrammet är det möjligt att tillföra medel genom statligt anslag
med en öronmärkning i livsmedelsstrategin. Eftersom att dessa pengar helt och hållet är
nationella medel konkurrensutsätts de inte på samma vis. Ett exempel är
regeringsbeslutet för det svenska deltagandet i Bocuse d’Or 2020 där medel
öronmärktes till Gastronomi Sverige AB. Eftersom att statligt anslag enbart kan tillföras
årligen krävs ett riksdagsbeslut för att pengarna ska bemyndigas och vara låsta till
projektet under fem år.
Det är fördelaktigt om medlen fördelas till utföraren genom en och samma kanal. Om
olika stödåtgärder används kan villkoren variera och administrationen öka. Genom att
hålla en och samma linje under femårsperioden skapas kontinuitet och struktur. Det
viktigaste är att på förhand veta att samt hur det finns finansiering under hela perioden.
Därmed vore av den anledningen fördelaktigt om pengarna fördelades genom statligt
anslag eftersom att det då är möjligt att undvika osäkerheten som uppstår i gapet mellan
två landsbygdsprogram.
Utifrån detta ser vi följande alternativ på finansieringsmöjligheter:
1. Öronmärkning statligt anslag 120 miljoner kronor under 5 år.
2. Uppdelning. Under år 2021 genom innovationsstödet EIP och ett första business
case. Under år 2022 – 2025 genom samarbetsåtgärden, med
återhämtningsmedel, för fortsatt uppbyggnad av plattform och ekosystem.
Stödnivån justeras till 80 procent.
3. Samarbetsåtgärden under 2021 – 2025 med nuvarande stödregler genom
utlysning och med stödnivå 70 procent.
4. Medel skjuts till i informations- och demonstrationsåtgärden. Jordbruksverket
kan upphandla en utförare som kan bedriva projektet till april 2025.
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För alternativ 2-4 ser Jordbruksverket att en budget om 90 miljoner kronor är rimlig.
Därefter måste en ny utlysning eller upphandling genomföras i nästa
landsbygdsprogram.

5.5.2.1 Statsstödsregler
Vid en statlig finansiering ska EU:s statsstödsregler beaktas. Om finansieringen sker
genom stöd i form av öronmärkta medel i livsmedelsstrategin hos Jordbruksverket eller
Tillväxtverket kan förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för
livsmedelsstrategin användas. Den förordningen reglerar stöd som omfattas av
gruppundantagsförordningarna inom jordbruks- och skogsbrukssektorn samt fiskerioch vattenbruksprodukter.36 I sådana fall behöver förordningen avseende
livsmedelsstrategin justeras genom att det läggs till en ny åtgärd som tillåter stöd för
utveckling som syftar till att stärka livsmedelssektorn digitalisering och
konkurrenskraft. En sådan komplettering innebär också att stödvillkoren måste uppfylla
kraven i gruppundantagsförordningarna och anmälas till kommissionen enligt ett
förenklat förfarande. Om finansieringen sker genom Vinnova gäller förordningen
(2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, som bland
annat reglerar stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen37. Om
stöd till databasinfrastruktur kan omfattas av någon befintlig bestämmelse i
förordningen behöver ingen anmälan till kommissionen göras. Annars behöver en
anmälan göras till kommissionen även här och kraven i den allmänna
gruppundantagsförordningen behöver uppfyllas.
Gemensamt för förordningarna är att stödet, för att inte strida mot
gruppundantagsförordningarna, måste innebära en stimulanseffekt. Ett projekt eller
investering får inte ha påbörjats innan en ansökan om stöd har lämnats in.
Stimulanseffekten medför att det inte är möjligt att finansiera en dataplattform med
medel från landsbygdsprogrammet under de första åren, för att därefter övergå till stöd
från livsmedelsstrategin eller Vinnova om det inte går att dela upp projekten i två faser
där den slutliga fasens genomförande inte hade kommit till stånd om den inte erhåller
finansiering efter det att första fasen genomförts.
Däremot skulle det vara möjligt att påbörja projektet med finansiering inom
livsmedelsstrategin eller Vinnova och därefter finansiera slutfasen genom
landsbygdsprogrammet. Av Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom
jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 2014/C 204/01
framgår att stödet måste ändra företagets beteende så att det inleder ytterligare
verksamhet som det inte skulle bedriva eller bedriva endast i begränsad utsträckning.
Stöd får inte kompensera verksamhet som ett företag i alla händelser skulle ha ådragit
sig. Vid bedömning avseende stimulanseffekten ska det kontrafaktiska scenariot
36

Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av
stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193,
1.7.2014, s. 1) och kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring
av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 369, 24.12.2014, s. 37).
37
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187,
26.6.2014, s. 1).
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bekräfta att stödet har en stimulanseffekt. Enligt artikel 65. 6 Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 1303/2013 ska insatser inte väljas ut för stöd om de har avslutats
eller fullt ut har genomförts innan stödmottagaren lämnar in sin ansökan om stöd. Vid
tillämpning av denna artikel har vi gjort bedömningen att det är möjligt att lämna stöd
inom landsbygdsprogrammet efter det att det till exempel har redan har genomförts en
förundersökning inom området.
Slutligen finns ytterligare en möjlighet om man vill anslå medel direkt till finansiering
av en databasinfrastruktur. Det är att ansöka om godkännande av det specifika stödet
hos kommissionen.

5.6 Översikt av vissa rättsliga aspekter
Vissa rättsliga aspekter har berörts löpande i rapporten. Det gäller främst rättsområdena


äganderätt



dataskydd och personlig integritet



offentlighet och sekretess



upphovsrätt



konkurrensrätt och statliga stöd



upphandling.

Beroende på den närmare utformningen av databasinfrastrukturen kommer
rättsområdena bli aktuella i olika grad och kan behöva utredas närmare i ett senare
skede. Det är också beroende av hur EU:s nya ramverk för datadelning kommer att
utformas.
Arbetet på EU-nivå har stort fokus på att ta fram ett nytt ramverk för datadelning.
Utgångsläget är att nå fram till en tydlig äganderätt samt säkerställa öppenhet och
tillgänglighet. I det sammanhanget har Jordbruksverket identifierat och framfört ett
flertal punkter om vad som vore viktigt att analysera i ett eventuellt kommande
regelverk på EU-nivå gällande äganderätt och delning av data.
Det framhålls tydligt vikten av att lägga resurser på mer än den tekniska lösningen.
Organisation och kompetens är oerhört viktigt för att lyckas med satsningen. Detta
utifrån många aspekter, bland annat att kunna hantera nuvarande och kommande
lagstiftning. Plattformsägaren och aktörerna i ekosystemet behöver exempelvis arbeta
med informationsklassning för datadelare och informationsklassning på plattformsnivå.
Det är ett grundläggande arbete för att kunna börja dela data i plattformen på ett korrekt
sätt.
Efter ett tag när databasinfrastrukturen har samlat in stora mängder data, och i detta fall
jordbruksdata, blir datat extra värdefullt och känsligt sett ur livsmedelsproduktion och
livsmedelsförsörjning. Det gör det extra viktigt att tillgången till data behöver styras
noga. En stor del i den styrningen handlar om hantering av personuppgifter tillsammans
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med vart servrar är placerade och var ägare av dessa har för hemvist. Utifrån gällande
lagstiftning och dom i EU-domstolen blir konsekvensen att det ska finnas tillräcklig
kontroll över dataflödet och att lämpligaste utgångsläget är att servrar ska vara
placerade inom EU/EES och ägas av europeiska företag.
Som ett stöd i arbetet med datadelning och juridiska frågor är Myndigheten för digital
förvaltning, DIGG, en viktig aktör. Myndigheten har tagit fram riktlinjer för
datahantering uppdelat i sju olika principer. Dessa principer kan användas som åtgärdsoch kontrollpunkter i satsningen. DIGG kommer troligen att få uppdrag att bevaka
ramverk för datadelning på EU-nivå. Utifrån dessa två aspekter bör en satsning på
plattform dra nytta av DIGG: s arbete med riktlinjer för en korrekt datahantering.
I en del av RFI-processen som genomfördes framförde potentiella leverantörer vikten av
korrekt datahantering och fokusera arbete och lösning på sådant som bidrar till det.
Bland annat avser det interoperabilitet, kvalitetssäkring av data och styrning av policy
för datadelning. Dessa rekommendationer från potentiella leverantörer har bidragit till,
stärkt vår bedömning om nödvändighet med styrmekanism och förslag på tekniska
principer.
Då satsningen föreslås genomföras med statliga medel ska EU:s statsstödsregler
beaktas. En utförlig beskrivning av de olika aspekterna som ska beaktas utifrån de olika
förslag på finansiering som identifierats finns i avsnittet om statsstödsreglerna.
Jordbruksverket rekommenderar att satsningen delfinansieras genom först ett mindre
projekt inom innovationsstödet EIP och sedan ett större projekt inom samarbetsåtgärden
genom Landsbygdsprogrammet.

5.7 Rekommendationer om fördjupning
Jordbruksverket rekommenderar att staten delfinansierar en satsning på en
datainfrastruktur för det svenska lantbruket genom finansieringsmöjlighet nummer 2,
innovationsstödet EIP och samarbetsåtgärden.
I en sådan satsning anser bör man inkludera/beakta de förslag på beståndsdelar som
finns beskrivet tidigare i detta kapitel. Följande punkter kan sägas vara av lite större
karaktär. Jordbruksverket rekommenderar att även de ska beaktas och att de behöver
fördjupas för att utformas på bästa sätt.

5.7.1

Finansiering

Nästa steg för att komma igång med satsningen är att skyndsamt se över och säkra en
långsiktig finansiering. Jordbruksverket rekommenderar att finansieringsmöjlighet 2
används, en kombination av innovationsstödet EIP och samarbetsåtgärden med
återhämtningsmedel. Detta utifrån att en satsning troligen kan påbörjas snabbt, att
återhämtningsmedlen används till digitaliseringsinitiativ som är ett utpekat område och
att samarbetsåtgärden passar denna typ av projekt som ska ske i samverkan och kräver
egen privat finansiering.
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5.7.2

Styrfunktion

Denna punkt behöver inte utredas vidare innan beslut om finansiering, utan bör hanteras
vid satsningens start.
Av de 150 miljoner kronor som har uppskattats krävs för utveckling av en dataplattform
föreslås 120 miljoner kronor utgöra offentliga medel, resterande privata medel.
Eftersom det är en till största del offentligt finansierad infrastruktur med allmän nytta
för samhället och som så småningom kan bedömas som samhällskritisk bör det inrättas
en styrfunktion. En sådan styrfunktion bör innehålla statlig representation. Syftet skulle
vara att ta fram ett ramverk, och kontinuerligt arbeta med det, om säker
informationshantering utifrån värdefull data om försörjningsförmåga, samt bidra till
öppenhet och oberoende för aktörer i ekosystemet. Detaljer kring hur detta arrangeras
behöver utredas av jurister för att säkerställa att önskad effekt uppnås över tid.

5.7.3

Kunskapsnav för digitalisering av jordbruket

Denna punkt behöver inte utredas vidare innan beslut om finansiering, utan bör hanteras
separat och med annan finansiering. En förstudie kan möjligtvis genomföras med medel
genom Landsbygdsprogrammet för förlängningsåren och ett eventuellt inrättande av ett
nav genom återhämtningsmedel.
För att komplettera och ytterligare stärka dataplattformen och en öppen och oberoende
datainfrastruktur för alla aktörer och som gagnar innovation, konkurrenskraft, miljö och
lönsamhet i svenskt jordbruk bedömer vi att det vore mycket värdefullt att upprätta ett
kunskapsnav för jordbrukets digitalisering. Jordbruksverket rekommenderar att
genomföra en förstudie för att utreda detta vidare.
I förstudien ska det bland annat ingå att utreda vem som ska vara huvudman, hur en
långsiktig offentlig finansiering kan se ut, hur det nödvändiga nära samarbete med
dataplattformen bör se ut och om dessa exempel på aktiviteter är passande; fungera som
datalabb för jordbruket, kontinuerlig omvärldsanalys, behovsanalys, utvärdering,
facilitering av samarbete och innovation för jordbrukets aktörer.
Jordbruksverket bedömer att det kan finnas synergieffekter med det kommande
kunskapsnavet för animalieproduktion och andra initiativ och satsningar inom RISE
som kompetenscentra inom dataområdet, andra testbäddar och demomiljöer. Även
kommande EDIH Agtech Sweden kan ha stora synergieffekter om det beviljas. Utifrån
detta rekommenderar vi att RISE är en av de aktörer som utreds till eventuell huvudman
för kunskapsnav för digitalisering av jordbruket.

5.7.4

Kontinuerlig utvärdering av oberoende och öppenhet att
riktlinjer följs

Denna punkt behöver inte utredas vidare innan beslut om finansiering, utan bör hanteras
vid satsningens start.
Man bör tillsätta en gruppering (antingen separat eller som del av en styrgrupp eller
styrelse) som kontinuerligt utvärderar öppenheten av plattformen, alltså att
plattformsleverantören inte skapar olika typer av inlåsningar.
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Tillsätt en gruppering (kan vara samma som ovan) som säkerställer att plattformen
följer riktlinjer, krav, principer, strategier, byggblock etc från Sverige och från EU.
Grupperingen måste dessutom utpeka ansvariga aktörer för olika funktioner inklusive
olika typer av förvaltning, främst på nationell nivå mellan myndigheter.
Detaljer kring hur detta arrangeras behöver utredas av jurister för att säkerställa att
önskad effekt uppnås över tid.

5.7.5

Funktion för att hantera grunddata

Denna punkt behöver inte utredas vidare innan beslut om finansiering, utan bör hanteras
vid satsningens start och med annan finansiering.
Som ett av acceptanskriterierna ska plattformen vara anpassad så att meddelandeformat
och meta-struktur för relevant domän skall vara kompatibel med det nationella
ramverket för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Detta ramverk kommer att
byggas ut av DIGG och samarbetspartners38.
Till följd av att kravbilden till ramverket inte är färdigställd kan inga klara direktiv
lämnas från Jordbruksverket än. Det initiala mönstret som föreslagits ses dock inte som
hindrande till god kompabilitet i detta skede.
Jordbruksverket är idag en aktiv deltagare i arbetet för det nationella ramverket och kan
antas bli grunddatadomänansvarig myndighet för lantbruksdata. Därmed bör
Jordbruksverket kunna bidra med tydliga direktiv som säkerställer hög kompabilitet
under plattformens utveckling givet fortsatt, aktiv, involvering i båda uppdragen.

5.7.6

Åtgärder hos Jordbruksverket för att samordna arbetet samt
utvinna värde från plattformen

Denna punkt behöver inte utredas vidare innan beslut om finansiering, utan bör hanteras
separat och med annan finansiering.
Jordbruksverkets, och andra relevanta myndigheters och organisationers, interna ITverksamhet bör parallellt med en plattform gå mot en mer öppen inriktning mot
datadelning. Det krävs att det sker på flera nivåer samtidigt. Jordbruksverket har ett stort
ansvar att öka sin digitaliseringskompetens inom området parallellt med plattformens
framtagande för att kunna tillgodose det uppdrag som erfordrats. Förslagsvis bör
Jordbruksverket förstärka IT-arkitekturenheten (eller skapa en ny enhet) med
dedikerade resurser för att driva arbetet med öppen data och relaterade frågeställningar.
Redan idag skulle man kunna genomföra PoC-arbete för att utvärdera tekniker och
lösningsstrategier. Arbetet både med teknik och kultur behöver bedrivas som en
integrerad del i utvecklingsarbetet. En fördjupad analys av omfattningen av detta arbete
behöver göras för att se hur mycket medel som behöver avsättas till detta arbete.

38

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata | DIGG

73

5.8 Sammanfattning offentligt åtagande
För att en dataplattform ska kunna fungera som en nationell infrastruktur för jordbrukets
data i Sverige krävs att staten tar på sig några olika roller. Dessa diskuteras på många
platser i rapporten, men här är en sammanfattning.


Delfinansiera utvecklingen
o Eftersom det finns ett stort samhälleligt värde är offentlig delfinansiering
rimlig



Genomföra en förstudie om ett kunskapsnav för jordbrukets digitalisering
o Eftersom ett kunskapsnav kan komplettera och stärka nyttan med
dataplattformen och ekosystemet



Tillhandahålla data
o Många dataset som Jordbruksverket och andra myndigheter är huvudman för
är relevanta som del i datadrivna tjänster
o Ansvarstagande i grunddata/kvalitetssäkringsarbetet



Garantera oberoende och öppenhet
o Genom villkorad finansiering kan den statliga värdegrunden säkras i en
infrastruktur som har stor samhällsnytta, men är privat ägd och driven
o Säkerställa att alla aktörer i ekosystemet har lika möjligheter att använda
dataplattformen som infrastruktur



Säkerställa att den offentliga finansieringen möts med leverans av nytta på kort och
lång sikt



Ställa krav på de delar som plattformsägaren ska ansvara för



Ställa krav på de delar som inte plattformsägaren kan eller bör hantera och
eventuellt föreslå lösningar på kort och lång sikt

5.9 Sammanfattning lösningsförslag
Jordbruksverket rekommenderar att staten delfinansierar en satsning på en
datainfrastruktur för det svenska lantbruket genom innovationsstödet EIP och
samarbetsåtgärden. För att stödja en sådan satsning behöver den utgå från de förslag på
lösning som Jordbruksverket tagit fram. Lösningsförslaget består av många olika delar
som är beskrivet i tidigare kapitel, främst i kapitel 5. Här kommer en sammanfattning av
lösningsförslag.


En dataplattform bör eftersträva två principer på en arkitektonisk och
implementationsteknisk nivå; containerteknik och standardteknik.



Många olika typer av funktioner runt plattformen och i ekosystemet behöver
finnas. Exempelvis support, business intelligence, kvalitetssäkring av data och
välförvaltad data, utbildning och information, standardisering,
omvärldsbevakning, kunskapsnav och data governance.
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Flera olika typer av aktörer behövs i en plattform och ekosystem, nationella
intressenter, aktörer som producerar och samlar in data, plattformsrelaterade
aktörer, aktörer som förädlar data samt öppna-data aktörer.



Det behövs även styrning, kompetens och resurser för att säkerställa oberoende
och öppenhet. Bland annat en styrande funktion i form av styrgrupp eller
styrelse med statlig representation och genomföra en förstudie för ett
kunskapsnav för digitalisering.



Det behöver finnas en funktion för att hantera grunddata.



För att myndigheter och andra organisationer ska kunna bidra till att öka värdet i
dataplattformen behöver interna IT-verksamheter parallellt med plattformen gå
mot en mer öppen inriktning mot datadelning.
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