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Abstract 

KPIs for machine usage as a mean to improve agricultural 

energy efficiency 

The work presented in this report is one of three different areas of improving the 

efficiency of agricultural logistics that have been investigated in the project 

”Energieffektivisering av Jordbrukets logistik - fördjupning och utveckling”. The 

three areas are, 1) Shifting of arable land (2) Planning tool for simulating, planning 

and optimizing logistical work on the farm (3) KPIs for logistics work at farm level to 

spur efficiency.  All three areas are considered to be important parts in the work of 

reducing energy consumption and climate impact from agricultural transports and in 

food production.  

In this report KPIs has been investigated by logging of machine activities on three 

farms. These farms were medium-sized with different production. Logging of diesel 

consumption and time required was carried out for a total of nine tractors on three 

farms. The logging equipment was connected to the tractors' CAN bus and data was 

downloaded to Drivec's cloud service via mobile broadband. Logging was also done 

by GPS data where the tractors were at a certain point in time and these were referred 

to different fields, farm centre areas, transport routes and for example areas where 

entrepreneurial work such as snow removal is performed. 

From these data, KPIs were calculated manually for diesel consumption and time 

consumption per crop, field and activity. The KPIs corresponded to what the farmers 

wanted but in order to be useful, logging needs to be more reliable and include all 

machines and activities in the plant production. One conclusion was that in order to 

utilize KPIs as a driver for change, the logging and KPI calculations must be done 

automatically and in addition, the KPIs calculated needs to have metadata that 

describes, for example, how representative the KPI is. 

The project also investigated the possibilities for sending this information 

automatically from Drivec's system to LRF Konsult's Digital Bonde and to integrate it 

with economic data. 

Further research activities are needed in order to implement the results from this 

project. Targeted work is needed with both further development and dissemination to 

farmers. 

Key words: Energy efficiency, logistics, agriculture, farm machinery, resource 

planning  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

RISE Rapport 2019:45 

ISBN: 978-91-88907-72-1 

Uppsala 2019 

  



2 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Innehåll 

Abstract ................................................................................................... 1 

Innehåll ................................................................................................... 2 

Förord ..................................................................................................... 3 

Sammanfattning ...................................................................................... 4 

1 Bakgrund .......................................................................................... 5 

1.1 Syfte och mål .................................................................................................. 5 

2 Nyckeltal ........................................................................................... 6 

2.1 Vad är nyckeltal och hur används dem? ......................................................... 6 

2.2 Erfarenheter från andra projekt ..................................................................... 7 

3 Metodbeskrivning.............................................................................. 7 

3.1 Avgränsningar ................................................................................................ 7 

3.2 Dataloggning .................................................................................................. 8 

3.3 Georeferering av maskinaktiviteter ................................................................ 8 

3.4 Analyser för att förutse servicebehov och haverier......................................... 9 

3.5 Bearbetning av loggade data ........................................................................ 10 

3.6 Framtagning av nyckeltal ............................................................................. 10 

3.7 Integration med bokföringsprogram ............................................................. 11 

4 Resultat ............................................................................................ 11 

4.1 Gård nr 1 i Uppland ....................................................................................... 11 

4.1.1 Diesel- och tidsförbrukning fördelat på kategorier ............................... 12 

4.1.2 Nyckeltal på grödnivå ........................................................................... 14 

4.1.3 Tomgångskörning ................................................................................. 15 

4.2 Gård nr 2 i Uppland ..................................................................................... 16 

4.2.1 Mellangårdstransporter ........................................................................ 16 

4.2.2 Bränsleförbrukning vid rundbalspressning ............................................ 17 

4.3 Gård nr 3 i Västerbotten ............................................................................... 19 

4.4 Nyckeltal i Digital Bonde .............................................................................. 22 

4.5 Presentation av nyckeltal i Digital bonde ..................................................... 23 

5 Diskussion ....................................................................................... 26 

5.1 Loggning och nyckeltalsberäkning ............................................................... 26 

5.2 Koppla ihop med Digital Bonde ................................................................... 28 

6 Slutsatser ........................................................................................ 29 

7 Referenser ....................................................................................... 30 

  



3 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Förord 

Detta är en av tre rapporter från projektet “Energieffektivisering av jordbrukets 

logistik - fördjupning och utveckling” vars mål var att effektivisera jordbrukets 

energianvändning för transporter. 

Projektet syftade till att visa på möjligheter som långsiktigt kan leda till nya 

affärsmodeller och applikationer för svenskt lantbruk. Ytterligare ett syfte var att ge 

en fördjupad kunskap om möjligheter för jordbruket att energieffektivisera sin 

logistik och därmed minska växthusemissioner samtidigt som jordbruket får ökad 

lönsamhet genom rationaliseringar i kostnadsledet. 

Projektet bestod av tre olika delprojekt som undersökte olika sätt att effektivisera 

jordbrukets logistik. Från varje delprojekt har det utkommit en rapport. 

De tre rapporterna heter: 

• Skiftning av åkermark för ett effektivare jordbruk 

• Planeringsverktyg för ett effektivare jordbruk 

• Maskinnyckeltal för ett effektivare jordbruk 

Projektet genomfördes mellan december 2016 och mars 2019. RISE har varit 

koordinator i projektet och LRF, LRF Konsult, Drivec och Creative Optimization har 

deltagit i arbetet. 

Vi vill tacka alla gårdar som har deltagit i projektet.  

Projektet har finansierats av Energimyndigheten i programmet ”Energieffektivisering 

av transportsektorn” samt deltagande parter. 

Uppsala 2019  
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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras ett av tre områden för att effektivisera jordbrukets 

logistik som undersökts i projektet ”Energieffektivisering av Jordbrukets logistik - 

fördjupning och utveckling” som har arbetat vidare på resultat från ett tidigare 

pilotprojekt om energieffektivisering av jordbrukets transporter. De tre områdena är, 

(1) skiftning av åkermark (2) planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera 

logistikarbetet på gården (3) nyckeltal för logistikarbetet på gårdsnivå för att sporra 

till effektivisering. Alla tre bedöms som viktiga delar i arbetet med att effektivisera 

och minska energiåtgång och klimatpåverkan från jordbrukets transporter och i 

förlängningen livsmedelsproduktionen. 

I denna rapport har möjligheter att effektivisera maskinanvändningen på 

jordbruksföretag genom att använda kartläggning och nyckeltal undersökts. Detta har 

gjorts genom att maskinanvändning på tre gårdar loggats. Dessa gårdar var att 

betrakta som medelstora gårdar med svenska mått mätt och har olika 

produktionsinriktningar.  

Loggning genomfördes av dieselförbrukning och tidsåtgång för totalt nio maskiner på 

tre gårdar. Loggningsutrustningen kopplades till maskinernas CAN-bus och data 

laddades ner till Drivecs molntjänst via mobilt bredband. Loggning skedde också av 

GPS-data där maskinerna befann sig vid en viss tidpunkt och dessa refererades till 

olika skiften, inomgårdsområden, transportvägar och även t.ex. snöröjning eller 

annan entreprenadverksamhet. 

Ur dessa data beräknades nyckeltal manuellt fram för dieselförbrukning och 

tidsåtgång per gröda, fält och aktivitet. Nyckeltalen svarade mot vad lantbrukarna 

efterfrågade. För att vara rättvisande och heltäckande behöver loggningen vara mer 

tillförlitlig och inkludera alla maskiner i växtodlingen. En slutsats var att loggning och 

nyckeltalsberäkning måste ske helt automatiskt för att fylla en funktion och dessutom 

behöver nyckeltalet ha metadata som beskriver vad det beskriver, hur det samlats in 

och hur representativt det är.  

I projektet undersöktes också vilka möjligheter det fanns till att skicka denna 

information automatiskt från Drivecs system till LRF Konsults Digital Bonde och där 

integreras med ekonomiska data. 

Ytterligare forskning behövs för att nyttiggöra resultaten från detta projekt. Det 

behövs också målinriktat arbete med både vidareutveckling och kunskapsspridning till 

jordbrukare. 
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1 Bakgrund 

Under åren 2014 - 2015 pågick ett pilotprojekt ” Energieffektivisering av jordbrukets 

logistik – pilotprojekt för att undersöka potentialer” med finansiering från 

Energimyndigheten. En av pilotprojektets slutsatser för att effektivisera jordbrukets 

logistik var att fortsätta utveckla metoder och verktyg för att ta fram nyckeltal på 

gårdsnivå som beskriver relevanta delar av logistikarbetet på gården. (Engström m.fl., 

2015) 

I pilotprojektet konstaterades att de nyckeltal som används för växtodling i 

energikartläggningar, liter diesel per ha eller liter diesel per ton vete, inte kan 

särredovisa kostnaden för att transportera ut gödsel eller ta hem foder och spannmål. 

För att kunna driva förändring behöver nyckeltalen vara mer detaljerade och t.ex. 

beskriva olika maskinaktiviteter eftersom de har väldigt olika karakteristik. Man 

konstaterade även under pilotprojektets slutseminarium att kostnaden för varuflödet 

inom och mellan gårdar inte är väl känt, trots att det utgör en stor del av 

transportkostnaden eftersom en stor del av jordbrukets transporter utgörs av interna 

transporter på gården. (Engström m.fl., 2015)  

Det var tydligt i pilotprojektet att lantbrukarna uppskattade och hade mycket att 

vinna på att utbyta erfarenheter och jämföra sig med andra och på så sätt hitta 

möjligheter till att effektivisera och optimera sin egen verksamhet (Engström m.fl., 

2015). Enligt en studie genomförd av Hushållningssällskapet (Berglund m.fl., 2014) 

framkom att lantbrukare inte gillar att använda schabloner utan det är viktigt att 

använda data från den egna gården, inte minst eftersom schabloner sällan speglar de 

förutsättningar som gäller en viss gård. I pilotprojektet genomfördes beräkningar av 

dieselförbrukning och kostnader baserade på litteraturvärden (Engström m.fl., 2015).  

1.1 Syfte och mål 

Syftet var att undersöka hur man kan effektivisera jordbruket genom att använda 

nyckeltal som driver energianvändning och kostnader för transporter inom jordbruk. 

Transporter tolkas brett och innefattar i det här sammanhanget alla maskinaktiviteter 

på gården. 

För att skapa nyckeltal är det viktigt med enkel tillgång till data. Därför var ett av 

projektets mål att försöka automatisera datainsamlingen och ta fram faktisk 

bränsleförbrukning och tidsåtgång genom loggning av de maskiner som användes 

under ett år på några studerade gårdar. Det var tänkt att loggningen, efter 

installation, skulle ske automatiskt, och ligga till grund för de nyckeltal som skulle 

beräknas. Vilka nyckeltal som var intressanta för gårdarna att följa upp skulle också 

studeras.  

Ett annat mål var att kombinera nyckeltal för maskinanvändning med nyckeltal för 

gårdens ekonomi via LRF Konsults Digital Bonde. Där finns det i dag möjlighet att, 
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förutom att följa gårdens ekonomi och redovisning, även följa t.ex. dieselförbrukning 

via de fakturor som gården fått (mängd diesel som gården köpt sparas från fakturan). 

Genom att logga maskinanvändningen skulle gården få en mycket mer detaljerad 

uppföljning för t.ex. dieselanvändning, än den som redan finns i Digital Bonde. Det 

skulle också finnas möjligheter att kombinera nyckeltal för ekonomi och maskin-

användning så att sammanbyggda nyckeltal skulle kunna beräknas och visas, t.ex. 

nyckeltal för tomgångskörning med verkliga kostnader för maskinen kombinerat med 

verklig tomgångskörning, vilket skulle ge ett bättre värde på hur mycket varje timme 

med tomgångskörning egentligen kostar. Genom att få ett nyckeltal som bättre 

beskriver verkligheten skulle gården få ytterligare drivkraft att förändra sitt beteende.  

2 Nyckeltal 

2.1 Vad är nyckeltal och hur används dem? 

Nyckeltal är för det första ett tal och för det andra ska det beskriva något som vi 

tycker är intressant. Det betyder att nyckeltal är olika för olika verksamheter och de 

besvarar frågan ”Är vi på rätt väg?” och hjälper oss att analysera vad vi kan göra för 

att bli ännu bättre. 

 ”Nyckeltal är tal som vi intresserar oss för.” (Catasús m.fl. 2008) 

Nyckeltal skiljer sig från verkligheten genom att inte kunna fånga upp komplexiteten i 

en verksamhet. Istället är det en förenkling av de förhållanden som måttet ska 

beskriva. Utifrån dessa förenklingar kan sedan komplexa frågor diskuteras. (Catasús 

m.fl. 2008) 

Därför är det viktigt att arbeta med flera olika nyckeltal, dock inte för många, som 

beskriver olika aspekter. För att man ska kunna göra jämförelser, med sin egen eller 

andras verksamhet är det viktigt att ett nyckeltal beräknas på samma sätt vid olika 

tidpunkter eller på olika ställen. Det är också viktigt att nyckeltal är lätta att förstå 

och tolka om de blivit bättre eller sämre men samtidigt svåra att manipulera genom 

att lätt justera en ingående variabel. 

För att kunna använda nyckeltal som ett hjälpmedel att förbättra sin verksamhet 

krävs att man först samlar in data till nyckeltalen. Detta steg bör inte vara för 

krångligt. Sedan bör man jämföra nyckeltalen med något, till exempel sin egen 

verksamhet från ett annat tillfälle, en annan verksamhet eller referensvärden. 

Därefter kan man analysera jämförelsen och fundera ut konkreta aktiviteter för att 

förbättra det man vill förbättra. 

Nyckeltal kan ha flera olika syften och användningsområden. Man kan skapa 

nyckeltal för (Catasús m.fl. 2008): 
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• Kontroll – varnar när något är fel genom att över- eller underskrida en viss 

gräns 

• Lärande – lär oss något om det som mäts genom att se samband 

• Belöning – för att höja prestationer 

• Mobilisering – samlar personer mot ett mål 

• Legitimering – uppfyller förväntningar som andra ställer på verksamheten 

• Extern rapportering – synliggör olika aspekter av verksamheten 

2.2 Erfarenheter från andra projekt 

I en studie genomförd av LRF Konsult år 2008 (Neuman, 2009) beräknades nyckeltal 

för växtodlingen. Man beräknade dieselförbrukningen i l/ha och tog med inläggning 

av spannmål och foder medan uttag av foder räknades till djurproduktionen. De 

gjorde en beräkning på 22 gårdar med spannmål, oljeväxter och vall där 

medelfältavståndet vad 2,4 km och fick en medeldieselförbrukning på 84 l/ha (max 

120 l/ha). De kom fram till att bättre planering och ändrat körsätt var viktigt för att 

minska dieselförbrukningen. I denna rapport angavs att utbildningar i sparsam 

körning kunde sänka förbrukningen med 10 - 15 % eller mer. 

Hushållningssällskapet gav 2014 ut en rapport om klimatnyckeltal (Berglund m fl., 

2014) där flera nyckeltal inventerades och ett koncept för klimatrådgivning med 

nyckeltal togs fram. Nyckeltal kopplade till transporter inom växtodlingen angavs 

återigen med l/ha och innebar ”Använda drivmedel för brukad areal (under plog)”. 

Även i denna rapport hänvisades till kurser i sparsam körning och angav att det i flera 

fall lett till 5 - 10 % minskad dieselåtgång, även om siffran var osäker p.g.a. olika 

möjligheter till förbättringar och utgångslägen. 

3 Metodbeskrivning 

I denna del av projektet ska nyckeltal för maskinanvändning beräknas baserat på data 

loggad vid traktorkörning på de tre gårdar som deltog i projektet. Två av gårdarna 

finns i Uppland och en gård i Västerbotten.  

Urvalskriterier var, förutom ett intresse för att få bättre koll på maskinanvändning, 

att de skulle vara kunder hos LRF Konsult, eftersom en del av projektet handlade om 

att försöka koppla ihop data från maskinanvändning med bokföringsdata genom att 

använda LRF Konsults affärssystem Digital Bonde.  

3.1 Avgränsningar 

De nyckeltal och beräkningar som gjordes i projektet baserades endast på de 

körningar som gjordes med traktorer där loggningsutrustning var installerad. För de 

fall där arbetsmoment gjordes av andra maskiner, från den egna gården eller av 
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någon annan på uppdrag av gården, saknas bränsleförbrukning och tid för dessa 

moment i sammanställningen och i de nyckeltal som beräknades. Inte heller tröskan 

loggades på någon av gårdarna så detta moment är inte medräknat i nyckeltalen. 

3.2 Dataloggning 

På gård 1 installerades loggningsutrustning i tre traktorer, på gård 2 två traktorer och 

på gård 3 tre traktorer och en kompaktlastare. På gård 1 och 2 kunde loggnings-

utrustningen läsa av dieselförbrukningen genom traktorernas CAN-bus, medan på 

gård 3 var det bara en traktor av fyra som hade den möjligheten. Därför beslutades att 

för maskinerna på gård 3 skulle endast GPS-information (position och hastighet) 

loggas. Under projektets gång byttes en traktor ut och då uppdaterades loggnings-

utrustningen så den kunde läsa av CAN-bus-information och rapportera diesel-

förbrukning och annan motordata.  

Vid loggning av maskiner på gårdarna uppstod brister i datainsamlingen av några 

olika orsaker: 

• Alla maskiner hade inte CAN-bus (dieselförbrukning kunde inte loggas). 

• Gårdarna kör åt andra och andra kör åt dem, även inlånade maskiner vid olika 

haverier för gårdens maskiner. 

• I projektet användes prototyputrustning som tyvärr innebar flera problem i 

projektet och som medförde att loggningen inte gav den helhetsbild som var 

en del av målet. 

• Några av utrustningarna var strömförsörjda med uttag i hytten som vid några 

tillfällen kopplades ur av förarna för att koppla in annan utrustning eller ladda 

telefoner. Detta åtgärdades till viss del genom att installera förgrenings-

kontakter. 

• Svårigheter med integration och överföring av data mellan system. 

I Drivecs prototyputrustning för loggning laddades data från maskinernas CAN-bus 

och gps ner till Drivecs molnlagring via mobilt bredband. I CAN-bussen skickades 

data mellan maskinens olika delar och i det diagnosuttag som fanns tillgängligt i 

hytten i traktorerna kom information med i storleksordningen 25 rader i sekunden. 

Denna data var kodad i hexadecimala värden enligt en standard som heter J1939 och 

behövde översättas och sammanställas för att kunna användas i vidare analys. Detta 

gjordes i projektet av ett program utvecklat av Drivec.  

3.3 Georeferering av maskinaktiviteter 

Det program Drivec utvecklat analyserar också den position som maskinen har vid ett 

givet ögonblick och georefererar maskinen till vilket fält maskinen kör på. 

Georefereringen baserades på kartmaterial från Jordbruksverket med alla skiften i 

SAM-ansökningarna där även grödor angivits. Dessa har kompletterats med manuellt 

inritade kartor för gårdarnas inomgårdsområden, se gult område i figur 1, och även 
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en transportväg och ett område för snöröjningsansvar, Figur 1. Sammanställning och 

framtagning av underlag har genomförts av Rise med hjälp av ArcGIS.  

 

Figur 1. Exempel på georeferering av maskinaktiviteter. Varje prick i bilden motsvarar körning i 
tio sekunder och den kategoriseras efter vilket skifte den finns inom. Varje skifte i si n tur har 
flera egenskaper som t ex vilken gröda som odlats, eller om det var inomgård eller snöröjning.  

Från Drivecs program skapades en csv-fil med en rad per minut där datum, tid, 

motordata (när det fanns tillgängligt, t ex bränsleförbrukning, varvtal, belastning), 

position, gps-hastighet, och geokodningen av på vilket skifte maskinen befunnit sig 

(om det inte blev någon träff är denna blank). 

3.4 Analyser för att förutse servicebehov och 

haverier 

En av Drivecs tjänster som erbjuds tunga fordon som bussar och lastbilar är analys av 

fordonsdata med AI i syfte att upptäcka avvikelser och därigenom hitta servicebehov 

innan det är märkbart med vanliga metoder. Genom detta kan kostsamma haverier 
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undvikas. Detta var inte en egentlig del av projektet, men kunde ändå testas på en 

traktor på en av gårdarna.  

Traktorn i fråga hade två år i rad råkat ut för kostsamma haverier i transmissionen 

med reparationskostnader i hundratusentalskronors-klassen. Vid undersökning med 

Drivecs analysprogramvara kunde systemet i efterskott ca två veckor innan 

haverierna se avvikelser från normala mätvärden och skulle, om systemet varit aktivt, 

larmat att något höll på att hända. 

3.5 Bearbetning av loggade data 

Den fil som Drivecs program exporterade behövde kompletteras och sammanställas 

för att sedan kunna användas som bas för nyckeltalsberäkningar. Om Drivecs 

program fått träff på ett skifte kopplades ytterligare information till raden som t.ex. 

gröda, areal, kategori av arbete mm.  

Exempel på olika kategorier av arbete är t.ex. fält som brukas av gården och områden 

utanför gården där entreprenadtjänster utförs. Loggade data delades in i följande 

kategorier enligt kriterier nedan: 

• Om arbetet utförts i ett skifte som fanns med i SAM-ansökan: Fältarbete 

• Om arbetet utförts i ett område som ritats in som ett inomgårdsområde: 

Inomgård 

• Om arbetet utförts i ett område som ritats in som ett entreprenadarbete: t.ex. 

snöröjning  

• Om aktiviteten inte skedde i någon av ovan områden och hastigheten var över 

20 km/h: Transport 

• Alla andra: Övrig körning 

Utöver dessa kategoriseringar beräknades även tomgångskörning vars kriterier var 

motorvarvtal under 900 rpm och ingen hastighet. 

För att beräkna nyckeltal användes sedan Excel och olika pivottabeller.  

3.6 Framtagning av nyckeltal 

Genom gårdsbesök och telefonkontakter identifierades vilka nyckeltal som respektive 

gård var intresserade av att ta fram. Med det som bakgrund och utifrån den data som 

fanns loggad för varje gård bestämdes vilka nyckeltal som var möjliga att beräkna 

med tanke på att loggad data var mycket begränsad i synnerhet för två av gårdarna. 

Resultatet stämdes av och diskuterades med lantbrukarna. 

För gård nr 1 i Uppland utgick nyckeltalsberäkningarna från bearbetade data från 

loggning av tre traktorer under 2017 och t.o.m. september 2018. Fördjupad analys 

gjordes av: 
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• total dieselförbrukning och tidsåtgång samt fördelning per månad och per 

kategori av arbete 

• tid- och dieselförbrukning för tomgångskörning 

• tid- och dieselförbrukning fördelat på olika grödor 

För gård nr 2 i Uppland beräknades nyckeltal från bearbetade data från loggning av 

två traktorer under juni-augusti 2018. Fördjupad analys gjordes av: 

• tid- och dieselförbrukning för balpressning åt olika kunder 

• tid- och dieselförbrukning för transporter mellan gårdens två 

brukningscentrum 

För gård nr 3 i Västerbotten beräknades nyckeltal baserat på loggning av två traktorer 

juli 2018 till januari 2019. Fördjupad analys gjordes av: 

• fördelning av arbetstid och dieselförbrukning mellan olika kategorier under en 

dags körning vid skörd med snittvagn 

3.7 Integration med bokföringsprogram 

I projektet undersöktes också vilka möjligheter det fanns att skicka information 

automatiskt från Drivecs system till LRF Konsult och några olika tillvägagångssätt 

undersöktes. Slutsatsen blev att det var alltför stort arbete att bygga en automatisk 

integration, så projektgruppen beslutade sig för en manuell inmatning av nyckeltalen 

i LRF Konsults system.  

4 Resultat 

4.1 Gård nr 1 i Uppland 

Gårdens huvudsakliga verksamhet består av växtodling (ca 300 ha), köttproduktion 

(stall för närvarande under ombyggnad) samt entreprenadarbete. Både far och son 

arbetar, förutom på gården, även med entreprenadarbeten utanför gården, framför 

allt snöröjning vintertid när det är mindre att göra på gården.  

Växtodling sker med egna maskiner förutom balpressning och gödselspridning som 

lejs in. Dessutom utför de sådd och gödsling med N-sensor på entreprenad till andra 

gårdar.  

Gården var intresserad av att få bättre koll på dieselförbrukning och tidsåtgång och 

framför allt att kunna få den fördelad på olika arealer och grödor. De skulle också 

gärna vilja få ett bättre underlag för det arbete de gör på entreprenad såväl 

snöröjning som fältkörningar med N-sensor. En fundering de hade var också hur 
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mycket tid som läggs på tomgångskörning. Figur 2 visar arealer som brukas av 

gården.  

  

Figur 2. Gård nr 1 med brukningscentrum. Avståndet är 10 km från norr till söder. Oranga 
skiften tillhör gård 1, grå skiften är skiften som andra brukar som fått SAM-stöd. 

 

4.1.1 Diesel- och tidsförbrukning fördelat på kategorier 

Nyckeltalen tidsförbrukning och dieselåtgång beräknades för åren 2017 och 2018 

baserat på data loggad på gårdens tre traktorer, se tabell 1. 
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Tabell 1. Total dieselförbrukning och tid år 2017 samt 2018 t.o.m. september på gård nr 1 
baserat på loggade data från gårdens tre traktorer. 

 Fältarbete Inomgård Transport 
Övrig 
körning 

Snö-
röjning 

Totalt 

Diesel (l)       

2017 4712 780 1404 1879 241 9017 

-sept 2018  1922 359 719 1820 284 5103 

Tid (h)       

2017 353 237 122 273 37 1021 

-sept 2018  161 113 64 240 45 622 

 

Totalt var den loggade dieselförbrukningen drygt 9000 liter för 2017 och drygt 5000 

liter för 2018 t.o.m. september. Loggad dieselförbrukning kan jämföras med inköpt 

mängd diesel och för gården var inköpt mängd diesel större än loggad. En orsak till 

avvikelser jämfört med verklig total förbrukning är att loggningsdata kan saknas 

p.g.a. avbrott i loggning och fel på loggningsutrustningen under vissa tider som 

mätutrustningen varit inkopplad. Dessutom var en av traktorerna trasig och på 

verkstad för reparation under en period av sommaren både 2017 och 2018. Under 

tiden användes en lånetraktor som inte hade loggningsutrustning monterad.  

Dieselförbrukningen per månad för år 2017 och 2018 fördelad på spannmål och vall 

framgår av figur 3 och 4. 

 

 

Figur 3. Dieselförbrukning för de olika kategorierna av arbete på gård nr 1 baserad på loggade 
data från 2017. 
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Figur 4. Dieselförbrukning för de olika kategorierna av arbete på gård nr 1 baserad på loggade 
data januari- augusti 2018. 

 

Vid jämförelse mellan figur 3 och 4 för 2017 och 2018 framgår att förbrukningen är 

lägre 2018. En förklaring till detta är att den torra och varma sommaren 2018 

medförde dålig tillväxt och att antalet körningar på fälten minskade t.ex. för gödsling 

och kemisk bekämpning. 

4.1.2 Nyckeltal på grödnivå 

Gård nr 1 är intresserad av att kunna följa upp nyckeltalen på grödnivå för att få 

underlag för att beräkna hur lönsamma olika grödor är. Detta gjordes genom att 

summera mängd diesel per hektar för olika grödor. I den summeringen ingår inte 

körningar som gjordes av extern entreprenör, för denna gård gäller det för pressning 

av ensilage samt spridning av stallgödsel samt tröskning. Om framräknat nyckeltal 

ska kunna användas för att jämföra sig med andra gårdar är det viktigt att lägga till 

den dieselförbrukning som kommer från körslor som utförs av externa entreprenörer.  

En bearbetning av loggade data gjordes genom att fördela tid och bränsleförbrukning 

på grödor odlade i egen regi på den egna brukningsenheten. I tabell 2 visas en 

sammanställning för 2017 av diesel- och tidsförbrukning per ha för olika grödor. 

Tabell 2. Sammanställning av diesel- och tidsförbrukning för grödor odlade på den egna 
brukningsenheten på gård 1 under 2017 innehållande skiftesnamn, gröda, areal  

Skiftesnamn Gröda Areal (ha) 
Dieselförbrukning 
(l/ha) 

Tidsförbrukning 
(h/ha) 

7A Korn (vår) 24,86 28,20 1,46 

34A Korn (vår) 3,98 13,49 0,84 

35A Korn (vår) 7,03 7,09 0,49 

38B Korn (vår) 5,52 29,70 1,64 

47A Korn (vår) 3,43 14,09 0,96 

50A Korn (vår) 4,86 20,98 1,83 
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Skiftesnamn Gröda Areal (ha) 
Dieselförbrukning 
(l/ha) 

Tidsförbrukning 
(h/ha) 

 Medel     18,92 1,20 

38A Raps (höst) 34,08 9,22 0,77 

 Medel     9,22 0,77 

23A Slåtter- och betesvall  1,43 13,27 1,93 

28A Slåtter och betesvall 9,02 11,53 1,43 

49A Slåtter och betesvall  0,68 44,59 4,34 

51A Slåtter och betesvall  1,75 60,16 5,18 

60A Slåtter och betesvall  0,56 13,98 1,93 

61A Slåtter och betesvall  2,35 14,87 1,68 

63A Slåtter och betesvall 2,75 17,66 2,15 

67A Slåtter och betesvall 9,56 16,04 2,11 

73A Slåtter och betesvall 1,33 13,08 1,59 

75A Slåtter och betesvall 2,39 6,37 0,75 

76A Slåtter och betesvall  3,32 4,65 0,53 

 Medel     19,65 2,15 

5A Vete (höst) 4,99 19,89 1,43 

9A Vete (höst) 5,04 9,18 0,65 

17A Vete (höst) 8,97 26,40 1,77 

20A Vete (höst) 21,2 13,99 1,03 

25A Vete (höst) 13,85 13,54 0,82 

33A Vete (höst) 1,95 26,35 2,16 

46A Vete (höst) 3,15 22,75 2,42 

65A Vete (höst) 7,07 12,68 0,81 

77A Vete (höst) 12,95 22,78 1,81 

78A Vete (höst) 23,33 26,90 1,69 

 Medel     19,45 1,46 

64A Ärter  19,64 17,56 1,08 

 Medel     17,56 1,08 

 

Både diesel- och tidsförbrukning per hektar varierar mycket mellan olika fält för 

samma gröda. En förklaring till detta är att framför allt jordbearbetning varierar 

mellan fält, vissa fält har plöjts vilket är energikrävande, och andra har en lättare 

stubbearbetning. Även t ex jordart spelar roll. Om man tittar på medelvärdet skiljer 

det inte så mycket mellan de olika grödorna.  

4.1.3 Tomgångskörning 

Tid- och dieselförbrukning för tomgångskörning för gård 1 framgår av tabell 3. Sett 

som andel av total tid och dieselförbrukning har tomgångskörningen mindre 

påverkan på dieselförbrukningen än på tidsåtgången. På gård nr 1 utgör tomgångs-

körningen ca 15 % av loggad tid men endast 3–4 % av dieselförbrukningen. Det finns 

även en variation i tomgångskörning mellan årstider där tomgångskörning kan vara 

nödvändig vintertid för att värma upp olja i t.ex. hydraulsystem.  
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Tabell 3. Tid och dieselförbrukning för tomgångskörning för gård nr 1 för 2017 och 2018 t  o m 
september 

Traktor År Dieselåtgång (l) Tidsåtgång (h) 

1 2017 53 24 

1 2018- sept 38 17 

3 2017 121 91 

3 2018- sept  66 51 

9 2017 124 64 

9 2018- sept  116 63 

 

4.2 Gård nr 2 i Uppland 

Gård nr 2 är belägen i Uppland, har ekologisk odling (160 ha) med dikor. Fältarbetet 

sker med egna maskiner förutom tröskning som lejs in. De utför rundbalspressning 

och sådd och radhackning med en Cameleon-maskin på entreprenad.  

Djuren är fördelade på två brukningsenheter och en fundering var hur mycket tid och 

resurser som åtgår för transporter mellan enheterna. 

En önskan från gården var att loggad data för entreprenadkörningar skulle kunna ge 

ett bättre underlag för bränsleförbrukning och tidsåtgång och då ge underlag för 

fakturering. I förlängningen skulle registreringen av tid och dieselförbrukning på 

olika kunder kunna ske automtiskt utifrån loggningen.  

4.2.1 Mellangårdstransporter 

För att kunna analysera det arbete som lades på transporter mellan de två bruknings-

enheterna skapades ett eget område för vägen mellan enheterna, Figur 5. Under de 

tre månader som körning loggades gick det åt drygt 20 liter diesel för transport 

mellan enheterna, att jämföra med drygt 18 liter för inomgårdskörning summerat för 

de två enheterna. Motsvarande tidsåtgång var 2,1 h för transport mellan bruknings-

enheterna och 5,2 h för inomgårdskörningarna. 

 

 



17 

© RISE Research Institutes of Sweden 

  

Figur 5. Gård nr 2 och de två brukningsenheterna är i figuren markerade i rött med vägen 
emellan i blått, åkrar som tillhör gården i orange (dock brukas mer åker och mycket i form av 
legokörning). Grå skiften är andras skiften som fått SAM-stöd. 

 

4.2.2 Bränsleförbrukning vid rundbalspressning  

Gård nr 2 använder sina maskiner förutom på den egna gården även för 

entreprenadkörningar vid vallskörd och halmpressning. En analys gjordes av 

variation i bränsleförbrukning vid balpressning åt två olika kunder. I nedanstående 
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figur 6 visas bränsleförbrukning för balpressning åt två olika kunder. 

Dieselförbrukningen uttryckt per timme var högre för kund 1 men per ha fanns ingen 

skillnad mellan kunderna, med undantag av ett fält med högre förbrukning per ha. 

 

Figur 6. Loggad bränsleförbrukning i l/ha och l/h på gård nr 2 vid balpressning på olika fält hos 
två kunder. På x-axeln anges den ena kundens två fält markerade med (1) och övriga fält tillhör 
den andra kunden. 

 

Även tidsåtgången för balpressning varierade mellan fälten, se figur 7. Dessa 

uppgifter om bränsle- och tidsåtgång skulle kunna användas som underlag för 

fakturering av kostnader för balpressningen, under förutsättning att de är 

tillförlitliga.  

 

Figur 7. Loggad tidsåtgång på gård nr 2 vid balpressning hos två kunder (h/ha). På x -axeln anges 
den ena kundens två fält markerade med (1) och övriga fält tillhör den andra kunden. 
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4.3 Gård nr 3 i Västerbotten 

På denna gård i Västerbotten finns mjölkproduktion med 160 kor och 220 ha 

växtodling varav 170 ha brukas mer intensivt. Dessutom har gården en biogas-

anläggning där gårdens gödsel rötas.  

Eftersom gården har fält utspridda på långa avstånd från brukningscentrum är de 

intresserade av att få nyckeltal per skifte för att bättre kunna bedöma lönsamhet i att 

odla fält längre bort (Figur 8). För att göra detta behöver transporten till respektive 

fält kopplas till det arbete som görs på fältet. 

 

Figur 8. Gård nr 3 har långa avstånd, från gårdscentrum till åkrarna i sydväst är det 18 km 
fågelvägen. Orangea skiften tillhör gård 3, grå skiften är andra skiften som fått SAM-stöd. 

Vallen skördas med en snittvagn med en transportvolym på 42 m3 och med 

rundbalspress. Gården skördar foder inom transportavstånden 0–22 km från 

brukningscentrum.  
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Under den tid som analyserats (augusti-december 2018) utförde tre av gårdens 

traktorer vallskörd och flytgödselspridning. Här väljer vi att analysera data från en 

traktor under några dagar när den tredje vallskörden bärgades. Ett försök gjordes att 

välja dagar där transportavståndet har varierat d.v.s. en dag med skörd från fält nära 

gården och en dag där vall skördats från fält belägna längre från gården. Därigenom 

kan observationer göras av eventuella skillnader i fördelning av tid- och dieselåtgång 

mellan arbete på fält respektive transporter. Detta är en frågeställning som pekats ut 

som intressant för gården. 

Tabell 4. Sammanställning av loggade data för traktor 2 med snittvagn under två dagars arbete 
med den tredje vallskörden 

Datum Fältkod 
Areal 
(ha) 

Tid (s) 
Bränsle 
(l) 

Typ arbete 

Exempel 1 - långt bort (22 km)     

2018-09-30, 10:41-
14:35 

45A 4,73 93 0,22 Fält 

   540 4,05 Transport 
 51A 4,96 3300 20,43 Fält 
 36A 1,76 1560 8,91 Fält 
   1815 9,99 Transport 
   164 0,14 Inomgård 

Exempel 2 - nära      

2018-09-24, 06:34-10:57  2183 3,13 Inomgård 
   180 1,26 Transport 
 4A 4,73 3240 21,65 Fält 
   60 0,22 Transport 
 3A 0,36 360 2,66 Fält 
   240 0,70 Transport 
 2A 0,53 480 3,16 Fält 
 1A 0,37 720 3,42 Fält 
   180 0,88 Transport 
 9A 5,72 2280 14,07 Fält 
   310 0,81 Transport 
   112 0,56 Inomgård 

 

Av tabell 4 framgår att tiden för körning med snittvagnen på fält för att samla upp 

gräs var lång i förhållande tiden för transport till lager för tömning. Detta har två 

anledningar. Dels var avkastningen låg vilket innebär att det tar lång tid att fylla 

vagnen. Dels skördades med rundbalspress parallellt med snittvagnen på fältet vilket 

också är en förklaring till den långa körtiden på fält för att fylla snittvagnen. Ett 

intressant nyckeltal är tid eller dieselförbrukning per ha eller per ton gräs men detta 

gick inte att räkna ut eftersom skörden gjordes med två skördesystem parallellt på 

fältet och endast det ena systemet loggades. 

En analys gjordes av fördelning av tid- och bränsleförbrukning under dagen mellan 

de tre kategorierna transport-, fält- och inomgårdsarbete, figurer 9 och 10. 
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Figur 9. Fördelning av tid och bränsleförbrukning mellan transport, fältarbete och 
inomgårdsarbete för tid t.v. och bränsle t.h. för exempel 1 med fält på långt transportavstånd.  

 

  
 
 Figur 10. Fördelning av tid och bränsleförbrukning mellan transport, fältarbete och 
inomgårdsarbete för tid t.v. och bränsle t.h. för exempel 2 med fält på kort transportavstånd.  
 
 
Från figurer 9–10 är det tydligt att en större andel av såväl tid som 

bränsleförbrukning har lagts på transporter jämfört med fältarbete vid längre 

transportavstånd mellan fält och gård under den tredje ensilageskörden och bärgning 

med snittvagn.  

För att bedöma lönsamheten i att bruka fält med långa transportavstånd från den 

egna gården är det intressant att mer i detalj jämföra kostnaderna för skörd och 

tillhörande transporter och koppla detta till intäkten från grödan som odlas på fältet. 

Detta gick inte att göra fullständigt eftersom loggning endast gjordes vid den sista av 

de tre vallskördar som utfördes 2018.  

transport/annat fält inomgårds transport/annat fält inomgårds

transport/annat fält inomgårds transport/annat fält inomgårds
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4.4 Nyckeltal i Digital Bonde 

Digital Bonde är ett affärssystem där företagare, och framför allt, lantbrukare löpande 

kan följa upp ekonomi och produktion på detaljnivå. Utvecklingen startade i 

Affärssystem Lantbruk, som huvudsakligen är ett redovisningssystem. Detta 

utvecklades senare till Digital Bonde som är mer en helhetslösning, men med 

utgångspunkt i redovisningen. Hos LRF Konsult finns ett datalager där bokslut för 

användarna samlas tillsammans med övriga data. Med Digital Bonde sparas även 

information om kvantiteter m.m. från fakturor. Idag är basen i systemet ekonomi 

såsom fakturor och kassaflöden, men kvantiteter, tidrapportering och externa data 

kan läggas till, figur 11. Idag kan man lägga upp olika projekt (skog, växtodling, gris 

etc.) med separata parametrar. Arbete pågår med att få in kvantitetsinformation i 

systemet automatiskt men det mesta är idag baserat på manuell hantering.  

 

Figur 11. Digital Bonde i sin helhet 

I Digital Bonde finns en modul för resultat och analys där det finns många olika 

nyckeltal redan idag. Figur 11 visar exempel på nyckeltal för drivmedel i växtodlingen 

som finns tillgängliga i systemet.  
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Figur 12. Exempel på nyckeltal för drivmedel inom växtodling tillgängliga i Digital Bonde  

  

4.5 Presentation av nyckeltal i Digital bonde 

I projektet valde vi att manuellt mata in nyckeltal i Digital Bonde, såsom beskrivet i 

metodavsnittet i denna rapport. Vi matade in nyckeltalen liter bränsle, maskintimmar 

och tomgångstimmar per månad och maskin. Sedan kan systemet visa nyckeltal för 

en enskild maskin, Figur 13 eller för alla gårdens maskiner summerat, Figur 14. Man 

kan också välja att se nyckeltal per månad eller ackumulerade siffror, Figur 15 och 16. 

Observera i figurerna att man själv väljer vilken tidsperiod man vill överblicka, en 

figur börjar visa i oktober, medan en annan i augusti etc. 

 

Figur 13. Exempel på visning - Maskintimmar för en traktor 
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Figur 14. Exempel på visning - Maskintimmar totalt för alla maskiner, med valmeny i 
högerkolumn 

  

 

Figur 15. Exempel på visning – Tomgångskörning i timmar för en maskin per månad 
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Figur 16. Exempel på visning – Förbrukad mängd bränsle för en maskin ackumulerat 

  

I systemet finns också möjlighet att jämföra nyckeltal under en självvald tidsperiod, 

Figur 17. 

 

Figur 17. Exempel på visning – Jämförelse av nyckeltal under en självvald tidsperiod 
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5 Diskussion 

5.1 Loggning och nyckeltalsberäkning 

Med utgångspunkt i det tidigare pilotprojektet Energieffektivisering av jordbrukets 

logistik var målet i detta projekt att utveckla metoder och teknik för att kunna basera 

beräkningar av nyckeltal på uppmätta data specifika för varje gård istället för att 

basera beräkningar på litteraturvärden. Detta har av Berglund m.fl. (2014) 

konstaterats vara viktigt för trovärdigheten till resultatet. System, såsom det vi testat i 

detta projekt, som loggar verkliga data specifika för varje gård och för varje 

maskinoperation har potential att vara ett värdefullt verktyg för beräkning av 

nyckeltal. Tyvärr har vi inte kommit så långt som vi önskat i detta projekt. Men under 

projektets gång har nya verktyg kommit ut på marknaden som kan hjälpa 

lantbrukaren att samla in nyckeltal för maskinanvändningen. Det med störst 

spridning i Sverige är Dataväxt Logmaster som automatiskt samlar in data om 

maskinens dieselförbrukning, belastning m.m. och även kan hjälpa lantbrukaren att 

dela in användning av maskinen i t.ex. olika aktiviteter och skiften (Dataväxt, 2019). 

Ett annat verktyg som finns i bl.a. Tyskland är liknade utrustning från 365Farmnet. 

Även de flesta maskintillverkare kan logga data från de maskiner de tillverkar.  

I projektet har det varit stora problem med att få loggningsutrustningen på plats och 

att få den att fungera som tänkt. Flera av problemen kan hänvisas till att det är en ny 

bransch för det företag som ansvarat för utrustningen och att det var prototyp-

utrustning som användes där t.ex. strömförsörjningen ibland kopplades ur av föraren 

till traktorn. En annan bidragande orsak är det långa avståndet mellan olika aktörer i 

projektet och de gårdar som loggats.  

Ett problem vid loggning av data är att få med all data som beskriver en företeelse. 

Om t.ex. en gård lånar in en traktor utan loggningsutrustning för vissa aktiviteter vet 

man att den totalbild som loggningen ger inte stämmer – men man vet inte hur fel 

den visar och det gör att värdet av loggningen minskar. Om vissa moment utförs av en 

entreprenör måste även förbrukningen från dessa moment tas med i samman-

ställningen. Tanken från början var att logga all maskinanvändning under ett år och 

därmed få en total bild, men eftersom detta inte gick att genomföra i praktiken ger 

loggningen inte en komplett bild. I de loggningar som gjordes i detta projekt fanns 

inte tröskan med så även den måste läggas till för att få ett komplett underlag. Om 

entreprenörerna använder ett annat system för loggning är det bra om de är 

kompatibla för att underlätta dataöverföring. 

De tre gårdarna som deltog i projektet hade delvis samma önskemål när det gäller 

vilka områden av maskinanvändningen och vilka nyckeltal de ville få bättre koll på. 

Exempel på dessa var tid och bränsleförbrukning uppdelat på gröda och/eller fält. 

Fastän loggningen var begränsad kunde vi visa att det var möjligt att få fram önskade 

uppgifter men dels medförde tekniska problem vid loggningen att det fanns luckor i 
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loggningen vilket medförde osäkerhet om hur komplett datan var. Dessutom fick 

mycket av databearbetningen göras manuellt.  

Åtminstone två av gårdarna utförde maskintjänster på entreprenad och var 

intresserade av ett system där körningarna loggades och registrerades på kunden för 

att automatiskt få ett underlag för tid- och dieselförbrukning som kan användas vid 

fakturering. En viktig aspekt är i så fall att den data som loggas är tillförlitlig och att 

loggningen sker på samma sätt på varje fält. Detta kräver bra rutiner hos föraren så 

att loggningen görs på samma sätt varje gång samt att systemet fungerar tillförlitligt 

för att undvika tvivel om att loggningen gått rätt till. 

I detta projekt beräknade vi nyckeltalen bränsleförbrukning och tidsåtgång per ha. 

När vi beräknade nyckeltal på grödnivå kunde vi se att både dieselförbrukning och 

tidsåtgång varierade mellan samma gröda på olika fält. Genom att gå in och analysera 

vad dessa variationerna beror på kan vi få underlag till förändringar och förbättringar 

i odlingen. Där finns många analyser att göra för att ta reda på vad variationen beror 

på. En orsak kan, som vi redan nämnt, vara att antalet insatser varierat för t.ex. 

gödsling och kemisk bekämpning. Andra orsaker kan vara mer beroende på fältets 

form, arrondering och storlek. Effekten av dessa parametrar är intressanta att ha 

kunskap om t.ex. när nya arealer ska arrenderas. 

En av gårdarna som medverkade i projektet var intresserade av att få bättre underlag 

för att bedöma lönsamheten i att odla fält på långa transportavstånd från gården. Den 

begränsade loggningen som gjordes i detta projekt gav tyvärr inte tillräckligt underlag 

för att ge svar på denna fråga, mer än att visa på hur fördelning av tids- och 

dieselanvändning skilde mellan åkrar med korta respektive långa avstånd. I vårt 

tidigare projekt (Engström m fl.,2015) var ett av förslagen att välja grödor med låg 

avkastning såsom frövall på arealer på långa avstånd för att minska transportbehovet. 

På gård nr 1 kunde vi se att fastän tidsåtgång och dieselförbrukning varierade stort 

mellan olika fält för samma gröda så var medelvärdet mellan olika grödor nästan 

detsamma. Medelvärdet för alla fält för samma gröda kan vara användbart för 

benchmarking.  

Det finns stora möjligheter att räkna ut fler nyckeltal utifrån de som presenterades i 

denna rapport. Med uppgift om avkastning på varje fält kan t.ex. tid- och 

dieselförbrukning per hektar räknas om till förbrukning per ton gröda. För att 

bedöma lönsamheten behöver vi också koppla insatsen till intäkten på fältet genom 

att ta hänsyn till priset som erhölls när grödan såldes. Nyckeltalet kan då vara (intäkt-

kostnad) per fält. Loggningen kan bidra med uträkningen gällande kostnader för 

dieselförbrukning. 

På gård 1 har en traktor råkat ut för två haverier av transmissionen två år i rad. 

Eftersom en av Drivecs produkter är ”predictive analytics” undersöktes om den data 

som loggats kunde ha använts för att förutse de två haverierna. Efter analys kunde det 

konstateras att Drivecs programvara ca två veckor före de två haverierna kunde se 

förändringar i de data som analyserats och därmed haft en möjlighet att flagga upp 
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att något avvek från det normala och borde undersökas. Eftersom de två haverierna 

kostade flera hundratusen kronor att reparera visar detta på att det finns stora pengar 

att spara, både för den enskilda lantbrukaren och för hela systemet om dessa 

möjligheter utvecklas och utnyttjas fullt ut.  

5.2 Koppla ihop med Digital Bonde 

I projektet fanns en vision om att på sikt kunna integrera information som nyckeltal 

för diesel- och maskinanvändning med information om gårdens ekonomi. Drivecs 

system skulle kunna samla in och sammanställa information om maskinanvändning 

som sedan skulle överföras till LRF Konsults Digital Bonde och kunna visas i en app i 

nära realtid tillsammans med information om gårdens ekonomi.  

I projektet kom vi en bit på vägen och kunde visa upp hur data, insamlade och 

beräknade av Drivec, sammanställda av Rise och inlästa av LRF konsult kunde visas i 

Digital Bonde. För att automatisera processen och skala upp den behövs en satsning 

med uppskalning och systemutveckling. 

För lantbrukaren utgör kostnader för maskinanvändning en stor del av de totala 

kostnaderna och de är därför mycket viktiga att ha kontroll på. Idag sker uppföljning i 

många fall antagligen inte alls, ibland genom att dieselfakturorna över året 

sammanställs och på senare tid även genom nya verktyg som Dataväxt Logmaster.  

I detta sammanhang väcks frågan om vem som äger data och har rättigheter till den. 

Det finns logik i att den som äger den mark eller utrustning som genererar data också 

äger densamma, men att det sedan finns möjligheter att upplåta andra parter rätten 

att utnyttja denna data för olika ändamål. De ändamål vi diskuterar i detta projekt 

handlar om att med hjälp av data hjälpa lantbrukaren och då ligger det i 

lantbrukarens intresse att data används av andra till lantbrukarens egen nytta.  

För att kunna förverkliga de visioner som grunden finns för i detta projekt krävs att 

data från olika källor och sammanhang, som alla är relevanta för att beskriva 

förutsättningar och förhållanden på gården, kan kopplas samman och användas 

tillsammans i dataanalys. För att komma dit krävs mycket arbete med att hitta 

standarder, även de facto standarder, för hur datahanteringen ska byggas upp och 

kopplas ihop. När det finns standarder på plats öppnar det upp för att nya aktörer 

kan gå in och producera produkter och tjänster som kan kopplas ihop. Detta är 

grunden för en fungerande marknad för datadrivna tjänster och produkter för 

jordbruket.  
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6 Slutsatser 

• De loggningar av maskindata som gjordes i projektet utgör ett bra underlag för 

att få bättre koll på maskinanvändandet och för att kunna göra uppföljningar 

på tex fält- och grödnivå. Viktigt är då att få med uppgifter från moment som 

utförs på entreprenad. 

• Under förutsättningar att tekniken som används för loggningarna är 

tillförlitlig kan nyckeltalet såsom bränsleförbrukning och tidsåtgång fungera 

som underlag för fakturering vid körningar på entreprenad åt olika kunder.  

• I detta projekt gjordes det mesta av bearbetning av loggade data samt 

beräkningar av nyckeltal manuellt. En förutsättning för att arbetet med 

nyckeltal, och i förlängningen benchmarking, ska fungera i praktiken är att: 

– datainsamling är automatiserat 

– datahantering och analys är automatiserad  

– tillräckliga metadata finns (så att kvalitet och omständigheter kan 

avgöras) 

• I projektet hade vi svårigheter att: 

– få tekniken att fungera och samla all data som behövs 

– få med all bakgrundsdata som avgör om data från olika 

år/skiften/grödor är relevanta att jämföra 

– få med uppgifter från moment som görs på entreprenad 

• En utvecklingsmöjlighet för kommande projekt är att använda 

maskinnyckeltalen som indata för förbättrade ekonomiska kalkyler i system 

som Digital Bonde.  
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