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Agriculture Intelligence
skapar nya insikter och värden
ur lantbruksdata
AG T ECH . Moderna lantbrukare översköljs av data från
olika källor, men att samla informationen och dra relevanta
slutsatser är inte alltid det
lättaste. Linköpingsbolaget
AgriOpt har som ambition att
göra lantbrukarens vardag
betydligt lättare.
Det var när Isak Nielsen och Johan
Dahlin genomförde sina doktorandstudier på Linköpings universitet som
de insåg att det fanns en enorm marknadspotential för dataanalys inom det
moderna lantbruket. 2018 bildades
bolaget AgriOpt AB, och sedan dess
har entreprenörerna en stadig fot i
teknikfronten samt en nära kontakt
med lantbrukare runt om i Sverige.
– Vi är båda uppväxta på landet och
är väl bekanta med lantbrukarlivet,
säger Isak Nielsen. Vi kände att det
fanns stora möjligheter till effektivisering av modern växtodling genom ett
riktigt bra och interaktivt beslutsstöd

baserat på den enskilde lantbrukarens
unika situation.
Tanken är att AgriOpts lösning
automatiserar insamling och tolkning
av data från en rad olika källor, för att
därefter kombinera detta med lantbrukarens egna erfarenheter med hjälp
av skräddarsydd AI. Denna kombination kallar AgriOpt för Agriculture
Intelligence.
– Många har jobbat i 20 år på sina
marker och kan dem utan och innan,
säger Johan Dahlin. Vår uppgift blir
därför att sy ihop deras kunskap med
data från exempelvis skördekartor,
satelliter, väderdata och näringsinnehåll. Därefter kan vår AI leta efter
avvikelser eller optimeringsmöjligheter,
och så får man ut en styrfil som till
exempel avgör hur mycket man bör så
eller gödsla.
För AgriOpts grundare är samspelet
mellan människa och maskin viktigt –
det är där den verkligen affärsnyttan
vilar. Därför ligger stort fokus på att
göra mjukvaran så användarvänlig som
möjligt. I två pilotstudier har lösningen
testats skarpt av utvalda lantbrukare.
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”Vi kände att
det fanns stora
möjligheter till
effektivisering av
modern växtodling genom
ett riktigt bra
och interaktivt
beslutsstöd...”

– Många av
dagens verktyg
är inte särskilt
intuitiva för
användaren, och
man samlar inte
informationen på ett
ställe, säger Isak Nielsen. Därför blir
det väldigt svårt för lantbrukaren att
dra nytta av digitaliseringen med hänsyn till ekonomi, klimat och miljö.
Den första skarpa tjänsten beräknas
landa på marknaden under våren 2020
som en nerskalad variant av den större
lösningen. Men frågan kvarstår: är inte
den här typen av databaserad styrfil
något som de stora traktortillverkarna
kan ta fram själva?
– Maskinerna har bra mjukvara för
styrning, men växtodlingsoptimering
är ett mångfacetterat problem att lösa
och där har man inte kommit lika långt
idag. Här ser vi en nisch där vi kan
kombinera vår passion för lantbruk
och hållbarhet med teknik i absoluta
framkant för att bidra med värde för
såväl den enskilda lantbrukaren som
branschen i stort. ｏ

AGRIOPT.
AgriOpt är ett startupbolag med
visionen att skapa en hållbar och
effektiv växtodling. I dagsläget utvecklas
en digital assistent som kombinerar
lantbrukares erfarenheter och insikter ur
data med hjälp av skräddarsydd artificiell
intelligens för att skapa högkvalitativa
beslutsunderlag för växtodling.
AgriOpt är med i företagsinkubatorn
LEAD, har varit nominerad till bland
annat Norrsken Award 2019 och har fått
SISP & Åforsks Entreprenörsstipendium
2019. Målet är att bli en ledande aktör
inom dataanalys för växtodling och att
tillgängliggöra modern teknik till alla
lantbrukare!

agriopt.se
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”Maten är det
viktigaste vi har”
H O R EC A . I de storskaliga
restaurangerna finns unika
utmaningar. Öresundsbaserade
konsultbolaget DiningDevelopment baserar sin verksamhet
på att hjälpa foodservice- och
storhushållsmarknaden arbeta
smartare. För främjad hälsa,
högre kvalitet och bättre
ekonomi.
Inger Stiltjestrand Svensson hade
jobbat länge inom livsmedelsbranschen i olika roller och med varierande typer av uppdrag. Hon såg ett
ökande behov av att utveckla den
viktiga restaurangverksamhet och
gastronomi som pågår inom både
offentlig och privat sektor, över hela
Sverige.
– Insikten var att det inte bara
handlar om att producera stora
volymer mat, utan vi måste kunna
se på livsmedelskvalitet, hållbarhet
och hälsoaspekter också. Det finns
behov som vi behöver möta med olika
angreppssätt, vilket kräver flexibilitet.
Fra m t i d e n s h å l l b a ra m a t s y s t e m

Maten är dessutom det viktigaste vi
har, oavsett vad vi jobbar med och var
vi befinner oss i livet.
Hon grundade konsultbyrån
DiningDevelopment för att bidra till
en positiv förändring. Kunderna är
allt från enskilda privata restauranger
till kommuner, regioner, företag och
arbetsplatser. Arbetet kan ena dagen
handla om att sjösätta en övergripande
måltidsstrategi för en hel region, för att
nästa dag innebära att detaljskruva på
veckomenyn hos ett äldreboende för
att minska matsvinnet.
Inger Stiltjestrand Svensson medger
att det kan röra sig om ganska komplexa uppdrag, där möjligheterna till
förändring är beroende av ledarskap,
kompetens, ekonomi och många andra
förutsättningar.
– Vi letar hela tiden efter effektivare
arbetssätt, vilket ofta är lättare om man
kommer utifrån med nya ögon. Målet
är att höja kvaliteten samtidigt som
restaurangens lönsamhet ökar.
Att bidra med rådgivning inom
hälsa och välbefinnande är ytterligare
en uppgift som DiningDevelopment
tar på allt större allvar.

”Målet är att
höja kvaliteten
samtidigt som
restaurangens
lönsamhet ökar.”
INGER STILTJESTRAND
SVENSSON
Grundare och Vd
DiningDevelopment

– Mat och hälsa är grunden för
allting, så det handlar mycket om att
investera i mat som preventivt kan
bidra till en positiv samhällsutveckling
för att motverka cancer, hjärt- och
kärlsjukdom, fetma samt typ-2 diabetes. Offentlig sektor har länge haft
det synsättet, men nu tycker jag att
vi märker en positiv utveckling även i
privat sektor. Lunchrestauranger generellt har dock fortfarande en del att
fortsatt utveckla på detta område.
Uppdragen fördelas dels på större
aktörer inom livsmedelskedjan, dels
på uppstickare som kan visa sig vara
snabbväxande på sikt. Och ett nytt
kundsegment är på uppåtgående.
– Nu bygger vi en del samarbeten
med dagligvaruhandeln, som öppnar
allt fler restauranger i sina butiker.

Det är väldigt spännande. Då får vi
verkligen möjlighet att möta kunden i
vardagen. ｏ

DININGDEVELOPMENT AB.
DiningDevelopment har ett holistiskt
perspektiv och sätt att tänka kring mat
och måltider, vilket innebär kvalitet,
modernt synsätt, profession, drift och
systematik.
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