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Forandring 
Ny teknologi, ny tid, ny naturlighed. 

Mads Thimmer, CEO/Cofounder









Techfestival

Landbrug - Transport - Service - Måltid



Skalere op … eller ned? 
Mudanjiang city Mega Farm,  
22.500.000 ha, 100.000 køer











Høj vækst indenfor…

• Økologi og dyrevelfærd (Nielsen 2019) 

• Kødalternativer (AT Kearney: 2040 er 60% af kød ikke 
kød) 

• Lokal råvareproduktion+afsætning (0km-bevægelsen, 
NOMA-effekten mm) 

• Oplevelsesbaserede fødevareprodukter (Kraut) 

• Online fødevarekoncepter (ex. SimpleFeast) 

• Gårdsalg, Gårdbutikker, Direkte afsætning  

• Farm-to-Fork restauranter (Henne Kirkeby)





7 Key Drivers indenfor Farm to Fork udviklingen: 

• Mistillid til lukkede værdikæder, big brands 
• Modstand mod høj-processerede fødevarer 

(ca…) 
• Sundhedstrenden 
• Krav om transparens 
• Nærhed = Kvalitet 
• Oplevelse og autenticitet 
• Høj vækst i højkvalitetsfødevarer 
Kilde: Forbes 2019 



Nye former for bæredygtighed og dyrevelfærd i landbruget?



JUST - celle-baseret chicken nuggets. 2/3 af adspurgte er positive.

Faunalytics 2019



Digitaliseringseffekten

• Vi vil det nære! 

• Vi vil det små! 

• Vi vil det personlige! 

• Vi vil overraskelsen! 

• Vi vil fordybelsen! 

• Vi vil være noget for andre!
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Vi har vendt tyngdekraften i 
kommunerne.  

Nu skal vi “bare" vende 
resten. 



Hvad gør vi i morgen for 
at skabe “i overmorgen”?



Tænk bredt, når du tænker “grønt”. Fra 1 til 4 slags Bæredygtighed

• Human 

• Social 

• Economical 

• Environmental



95% af alle ansatte sætter virksomhedskultur og -værdier over løn

Gallup 2018



Mere kultur 
Mindre struktur



“If you treat people like idiots, they will behave like idiots” 
Hans Monderman



d.school cofounder – Bernie Roth

d.school: 

• Lav små hold 

• Giv dem fri 
• Arbejd baglæns 

• Støt mere end 
led



TWO PIZZA TEAMS



1. At kende hinanden! 
2. At regne med hinanden! 
3. At være afklaret! 
4. At føle mening! 
5. At se virkning!

Når menneskeligt  
engagement = $$$  
Project Aristotle:



Forén sproget 





Luk innovationsrummet og de 
dyre pilotprojekter

- Og slip digitalisering løs i hverdagen











Offentlige indkøb udgør 310 mia kr om 
året.  

Tænk hvis det var et udviklingsbudget?



BLOCKCHAIN HJÆLPER DE RIGTIGE KØBSBESLUTNINGER



- Vis vejen i stedet for blot at 
vise vej

Del (en masse små) fremskridt og ikke bare visioner



Drift

Udvikling

Stor LEDELSES-opgave



Kompetenceudvikling kan være noget, vi gør for hinanden!
• Hvad vil du gerne være god til? 

• Hvad er du god til? 

• Hvad er du så god til, at du kan lære det fra dig?



Prioritér Personlighed og Kultur.  
Federe arbejdsmiljø => 30% større produktivitet

Genslereffekten: 30+% øget 
omsætning efter redesign-
projekter YoY  (go figure)



Kom udenfor!
- Og få bedre øje på dig selv





DYRK PASSION!  

OPFORDR MEDARBEJDERE TIL AT HAVE SIDEPROJEKTER



Hav et klart mål  
… men en ”uklar strategi”

- Så er der plads til virkeligheden



GAMMEL VERDEN   VS     NYE VERDEN
Ny handling 
Plan-drevet 
Inside out 
Struktur 
Værdikæder 
Implementere

Nyt mindset 
Mål-drevet 
Outside in 
Kultur 
Økosystemer 
Eksperimentere 



God vind! Og go’ fest!



TAK! 

MADS@ILAB.DK


