
IS MILK DEAD?
INNOVATIONSFORLØB I SAMARBEJDE MED ARLA FOODS 

Samfundets fremtrædende klimadagsorden samt øgede fokus på
bæredygtighed og sundhed har resulteret i en mindsket tillid hos de danske 
forbrugere, til de ellers veldokumenterede fordele ved mælk- og mejeri. Især 
den unge målgruppe viser sig i stigende grad at vende mælk ryggen, til 
fordel for andre typer af drikke såsom vand, juice, saft og sodavand.

For at sikre Arlas fremtidige relevans, har vi på baggrund af ovenstående 
tendens igangsat en række innovationsprojekter, som skal gøre at mælk 
genvinder sin attraktivitet og bliver mere appellerende for især den unge 
målgruppe (15-25 årige). Og hvilken bedre måde at appellere til en bestemt 
målgruppe, end at tage udgangspunkt i målgruppen selv?

Vi søger altså et realisérbart bud på hvordan vi kan nå de unge forbrugere 
gennem tre pre-definerede problemstillinger i kategorierne ‘mælk’ og 
‘mælkebaserede drikke’. Projekterne befinder sig i tre forskellige faser af Arlas 
innovationsproces – Explore, Define og Develop – fra den indledende 
afsøgning af problemer og behov vi kan opfylde gennem relevante produkter, 
til selve udviklingen af produkterne, emballagen og go-to-market strategien. 
Det er op til eleverne selv at beslutte hvilken problemstilling de vil kaste sig 
over, afhængigt af fagområde og interesse. De tre forskellige problemstillinger 
er beskrevet i dybden på den efterfølgende side. 

Løsningerne skal tage udgangspunkt i Arlas interne innovationsproces ‘Spring 
Go!’. Læs mere om denne i vedlagte baggrundsmateriale og se en kort 
introduktion til faserne Explore, Define og Develop i case-beskrivelserne. 

We need to 
adapt to a 
changing 
world. 
Fast.

- ARLA FOODS

Relevante 
links:

Case platform: 
Læs mere om de tre 

cases, download 
baggrunds materialet og 
tilmeld jer forløbet her: 

Is milk dead? | Arla

Spring Go!:
Læs mere om Arlas 

interne 
innovationsproces ‘Spring 

Go!’ her: 

Downloads | Arla

PRAKTISKE DETALJER:

PRÆSENTATION AF CASE

Dato: Tirsdag d. 15. november 

Tid: Kl. 08:30-12:00

Lokation: Århus Statsgymnasium, 
Fenrisvej 33, 8210 Aarhus

FREMLÆGGELSER

Dato: Torsdag d. 2. februar

Tid: Kl. 08:30-12:00

Lokation: Arla Foods HQ, Sønderhøj 14, 
8260 Viby J

https://www.arla.dk/is-milk-dead/
https://www.arla.dk/is-milk-dead/downloads/


DEVELOP

ARLA MYSA
LAUNCH

develop fasen

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.

Inspiration

Arla Mysa lancering | 
Arla

Hvorfor lade dyrebare ressourcer gå til spilde, når de kan bruges til noget 
godt? Med Arla Mysa får du en klar, forfriskende og boblende lækker brus 
lavet på en naturlig rest fra vores skyrproduktion med en delikat smag af 
frugt og bær. 

Opskriften er enkel. 

Den boblende læskedrik er lavet efter islandske traditioner, hvor mælk 
fermenteres og drænes for at skabe henholdsvis skyr (som vi kender) og 
Mysa – en klar og næringsrig drik. Vi har fermenteret vores Mysa en ekstra 
gang og tilsat et touch af frugt. Resultatet er en forfriskende, brusende og 
kalorielet læskedrik, der er lige så naturlig og enkel, som den er 
velsmagende.

Mysa er naturligt rig på calcium, kalium og fosfor. For at gøre drikken ekstra 
næringsrig har vi tilsat D vitamin, der bidrager til at holde dit immunsystem 
godt kørende.

På denne måde bruger vi spild fra produktionen i dag til at lave en naturlig, 
smagfuld og sund drik der kan erstatte sodavand ved de lejligheder man har 
lyst til noget sødt og forfriskende, som samtidigt er sundt og naturligt.

At reducere madspild og blive mere bæredygtig er en vigtig agenda for Arla 
men hvordan får vi overbevist vores forbrugere og kunder om, at Arla også
kan lave velsmagende læskedrikke til sodavandshylden gennem udviklingen 
af det optimale koncept, og en passende go-to-market strategi?

Fokus i denne case er at formulere og skabe rammerne for lanceringen 
af produktet og konceptet Mysa. Udarbejd gerne flere alternativer som viser 
forskellige lancerings- og go-to-market strategier.

I besvarelsen bør følgende indgå og overvejes:
• Hvordan skal konceptet udformes (smage, claims, emballage, etc.)
• Løsninger/illustrationer af kampagne og lancering.
• Identificering af passende målgrupper, pris og forhandlere/placeringer
• Skal Arla lave konceptet alene eller i samarbejde med nogen
• Overvejelser indenfor synergi med strategi og krav fra Arla.
• Skabe bud på promotion strategier.
• Identificere potentielle risici og dertilhørende foranstaltninger.
• Bud på opportunity sizing – hvor mange slutbrugere vil 

løsningen potentielt kunne nå (f.eks. Pr. Måned)

Metoder til 
lancering:

• Målgruppe 
segmentering

• Marketing mix
• Emballage 

design

Andre metoder må
gerne anvendes.

Inspiration til  
metoder: 

Designkit.org

https://www.arla.dk/is-milk-dead/arla-mysa-launch/
https://www.designkit.org/methods

