
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/


FUNCTIONAL
HEALTH

Forbrugere er i stigende grad optagede af sundhed og funktionelle fødevarer. 
Dette viser sig bl.a. ved, at 1/3 af de danske forbrugere ofte køber produkter, som 
har specifikke sundhedsmæssige fordele, og mere end 70% af unge viser 
interesse i diæter skræddersyede til deres specifikke behov. 

Samtidig ved vi at mælk er positivt forbundet med bl.a. mave –og tarm sundhed, 
muskelopbygning, kognitiv evne, og nylige trends peger på, at forbrugere i øget 
grad benytter sig af mælkeprodukter i forbindelse med f.eks. træning til at få
energi og styrke. 

På baggrund af disse indsigter, er ‘Functional Health’ identificeret som et vigtigt 
strategisk fokusområde i Arlas mælkekategori. Functional Health dækker over 
produkter med associerede sundhedsfordele som bl.a. immunitet, anti-stress, 
muskelopbygning, vedvarende energi, forbedret hud og hår osv. Det kan f.eks. 
være gennem (men ikke begrænset til):
• Mælk med funktionelle supplementer
• Fermenteret mælk
• Træningsfremmende mælk 
• Berigede plantebaserede drikke

Men der er langt fra en identificeret tendens til at have en klar ide om hvad det 
egentlig er vi skal løse for forbrugerne. Så hvordan får vi bygget broen mellem 
hvad forbrugerne efterspørger i deres fødevarer, og hvad vi i Arla kan tilbyde 
gennem vores mælk? Og hvad er den bedste vej ind i verdenen af berigede 
mælkeprodukter? 

Fokus i denne case er at udforske og undersøge de potentielle problemer, der 
gør funktionelle produkter relevante. Det er derfor indsamling og analyse af data, 
der er essentielt.

I besvarelsen bør følgende indgå og overvejes: 
• Dybdegående research af hvad ‘functional health’ betyder for danskerne, og 

især den unge målgruppe.
• Identificering af problemer og behov hos slutforbrugeren, som vi potentielt 

kan løse gennem nye relevante produkter. 
• Overblik over konkurrencesituationen på markedet, og hvordan Arla passer 

herind.   
• Indledende bud på hvordan de identificerede problemer kan løses gennem 

relevante produkter og koncepter.
• Bud på opportunity sizing – hvor mange slutforbrugere vil løsningen 

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

indledende løsning.

Explore fasen

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

Inspiration

Functional health | 
Arla

Metoder til

indsamling af data:

• Interviews
• Surveys
• Observationer

Andre metoder må
gerne anvendes.

Inspiration til  
metoder: 

Designkit.org

https://www.arla.dk/is-milk-dead/functional-health/
https://www.designkit.org/methods

