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Definition av Disruption

Störning – Splittring
Att förstöra något som redan existerer 

Mest intressant: 
Hur bidra till att förbättra det som finns
och inte bara förstöra!!!
På vilket sätt kan en verksamhet förmå skapa 
nytt värde till ett kundsegment

Inriktningen måsta vara 
Värdeskapande  – inte förstörelse



Alla tidigare principer bryts

Ny affär kan uppstå 

Telefonen är inte längre en telefon  skype. 
Banken är inte längre en bank  internetbanking. 
TV är inte längre ett TV  Netflix. 
Hotellet är inte längre ett hotell  AirBnB. 
Sport är inte längre fysisk sport  E-sport



Vad har hänt i vår mjölk- och kött värld!!!!

Ass. Semin  Ägarsemin

Tjur avprovning  Genomisk test

Mjölkanläggning Mjölkrobot

Monopolverktyg  Digitalt & fritt

Kunskap leverans    På webben 

Nytt är hot, Gammalt är not!!!



Skapa din framtid

Vi måste vara förändringsskapande 
- inte bara anpassningsbara

Utveckling inom branschen kommer att vara 
både successiv och plötslig

You can´t fight technology and customers!
Don´t hold on to tightly to old form of business
– you can´t stop progress!

New trends – go for it! 
You have to be up the speed all the time!
Rather do something wrong than nothing!
Get the idea you have out of your head! 

Vi ska hitta sätt 
att hantera 
disruption i vår 
egna bransch!



Vilka trender är på G 
potentiell disruption inom vår värld?

Drönare

Förarlösa bilar

IoT

Gårdsmejeri

Crowd funding

 Hur kan det bli unika möjligheten i din framtid?



Omvärldsspaning
Vad blir nästa trend?

Kooperativet! Individualism!
Veganrörelsen! Matnationalism!



Scenarios om din framtid

• Känner dig ”Fantastisk” om 5 år
– populärt att jobba med dig / på din gård, 

– bra avkastning, bra lönsamhet, 

– bra livskvalitet 

– nått ditt mål / på väg mot din vision

• Fundera:
– Vad hände under de 5 åren?

– Vad gjorde du?

– Vilka beslut fattades? 



Skapa din framtid i dag!

Det duger inte längre att vara anpassningsbar –
framtidens vinnare är förändringsskapande! 

Du ska börja nu – det kommer bli roligt!

Som framtidens företagare

Vilken är din vision?
Vilka är dina mål?


