
Spring Go! Er Arlas globale måde at håndtere udvikling af nye innovations projekter. Spring Go! 
Innovationsprocessen bygger på Stage-Gate princippet og er designet til hurtigt at gå fra en mulighed/problem til 
det færdige produkt/koncept gennem tværfunktionel og teambaseret samarbejde. 

Navnet ”Spring” refererer til muligheden for fleksibilitet af modellen så den tilpasses det givne projekt, dets 
kompleksitet og risici. Det er den fleksible baggrund for alle innovationsprojekter der gør det muligt for Arla at 
skabe succesfulde lanceringer.    

Spring Go! Er baseret på stage-gate modellen, denne består af:

▪ 5 faser (Explore, Define, Develop, Execute og Evaluate)

▪ 3 obligatoriske beslutningsmøder (GO! Define, GO! Develop, GO! Execute)

▪ 3 dokumenter (Spring Go! Dokument, Business Case, Decision one-pager – En modificeret version af Decision 
making one-pager indgår som template for jeres besvarelse)
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SPRING GO! PROCESSEN
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Faserne ‘Execute’ og ‘Evaluate’ indgår ikke i casebesvarelserne

SPRING GO! FASERNE

Explore: I denne fase undersøges der og findes problemer som kan løses, eller kundebehov der kan imødekommes. Disse skaber 
muligheder som skal være i overensstemmelse med Arlas strategi, og brands.

Define: Her udformes og beskrives lovende innovationsmuligheder og idéer, som testes for værdi hos kunderne. Ved de mest lovende 
muligheder laves der en vurdering af match med Arlas strategi, brands, samt hvor innovative og realistiske de er.

Develop: Muligheder og Idéer bliver transformeret til et udviklet produkt, emballage og lanceringsplan. Der udvikles en plan for hvordan 
det hele skal udføres og igangsættes for at sikre en succesfuld og rettidig lancering.

Execute: I denne fase vil alle planer, go-to-market processer, leveringer og lanceringer finde sted. Hvis investeringer er nødvendige bliver 
disse accepteret, udstyret bliver installeret og en skalering kan ske.

Evaluate: Projektet bliver evalueret for at sikre læring og kontinuerlige forbedringer. Både projektets processer og lanceringsresultater 
skal evalueres.



3

INNOVATIONSDEFINITIONER

I Arla er målet enten at skabe innovation eller renovation. 

Disse vurderes ud fra om det opfattes som nyt for kunden.

Innovation – Tilføjelse af nye produkter/koncepter

• New product: kan være alt fra en ny smag til et revolutionerende nyt produkt

• Packaging range extension: er hvis der introduceres en signifikant anderledes størrelse 
eller format af produkter

Renovation – Tilføjelse af nye fordele til eksisterende produkter/koncepter

• Product/concept renovation: Signifikante ændringer til eksisterende produkt/koncept

• Packaging renovation: Signifikante ændringer for eksisterende emballage

Ikke innovation: 

• Ændringer der ikke medfører nye eller bedre kundefordele


