
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/


DEFINE

MILK WITH       
A HINT OF…

Define fasen

Her udformes og 
beskrives lovende 

innovations-
muligheder 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.

Inspiration

Milk with a hint of… | 
Arla

Unge forbrugere fravælger i højere grad mælken som drik. Fra 2009 til 2021 er 
andelen af unge mellem 15-34 der drikker mælk faldet fra 42% til 28%, og flere 
og flere forbrugere substituerer mælk med drikke som juice og sodavand.

Vi har identificeret en innovationsmulighed i projektet ‘hint of’, hvor vi gennem 
mælk med et strejf af lækre smage vil forsøge at opmuntre forbrugerne til at 
drikke mere mælk og gerne alene, for dermed at nyde godt af produktets 
naturlige sundhedsfordele.

De naturlige sundhedsfordele i mælk er bl.a.
• Vitaminer og mineraler (B12, fosfor, Vitamin B2, Jod, Kalium)
• Calcium
• Protein
• Forskellige mængder af kalorier og fedt alt efter mælketype, hvilket giver 

kroppen energi

Disse fordele vil Arla gerne gøre tilgængelige til især de unge forbrugere ved en 
ny smagfuld måde at drikke mælk på. Vores overordnede ambition er at bidrage 
til en sund og varieret kost for alle forbrugere.

Men hvordan skal et sådan produkt og koncept helt konkret se ud i øjnene på jer, 
de unge forbrugere, og hvordan skal det adskille sig fra de allerede eksisterende 
drikke på markedet, både fra konkurrenters men også fra Arlas egne produkter?

Fokus i denne case er at definere og skabe idéer der kan blive til koncepter, 
gennem idégenerering, prototyper, iterationer og tests for derved at finde frem 
til det optimale produkt. Skab og test gerne flere forskellige koncepter som 
løsning på opgaven.

I besvarelsen bør følgende indgå og overvejes:
• Udvikling af idéer (koncepter, formater, smage,…)
• Mapping af idéer op imod hvilke problemer de løser for forbrugerne, i hvilken 

sammenhæng de anvendes, og hvad de kan erstatte.
• Konkurrentanalyse for at identificere hvordan idéerne skiller sig ud fra 

konkurrenternes løsninger.
• Vurdering af nødvendige ressourcer, samt af potentielle nye 

samarbejdspartnere/brands, for at realisere koncepterne.
• Vurdering af hvordan idéerne passer til Arlas strategi.
• Bud på opportunity sizing – hvor mange slutbrugere vil løsningen 

potentielt kunne nå (f.eks. Pr. Måned)?
• Identificere potentielle risici og foranstaltninger i henhold til idéen.

Metoder til 
idégenerering og 

tests:

• Brainstorm
• Storyboard
• Prototyping

Andre metoder må
gerne anvendes.

Inspiration til  
metoder: 

Designkit.org

https://www.arla.dk/is-milk-dead/milk-with-a-hint-of/
https://www.designkit.org/methods

