


För personer mellan

16-25 år är

Facebook numer 

en viktigare 
nyhetskälla än tv, 

radio och 

dagstidningar



VÄLBEFINNANDE RÄDDA PLANETEN DIGITALISERING

PROTEINSKIFTE FRITT FRÅNGÖRA GOTT HÄLSA 360° NJUTNING & UPPLEVELSE FRIKTIONSFRITT



We are certainly 
seeing a shift in the 
power dynamics of 
food today. Small food 
is becoming the next 
big food.

Mike Lee, The Future Market
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E-commerce giant Amazon launched 

Handmade at Amazon to offer original, artisan-

designed products – including jewelry, stationery 

and wedding decorations.





By reminding people of where 
Carlsberg comes from and 
adopting some of the positive 
attributes from the people of 
Denmark, we believe we will have a 
powerful platform from which to 
connect with millennials in a 
meaningful way.

Liam Newton, marknadsdirektör
Carlsberg UK

”
Den ursprungliga produkten var 
Fjällfil. Den föddes inte genom någon 
banbrytande innovation eller plötslig 

snilleblixt, utan snarare av naturen själv. 
Fjällfil är helt enkelt filmjölk som den 

smakade förr och den bygger på en lång 
tradition



BJUD IN 

KONSUMENT







52 %
är intresserade av 

samarbete med 

mindre, nystartade 

företag

21%
deltar i olika former 

av samverkan där 

kunskapsutbyte är i 

fokus

11 

% 
upplåter sina 

lokaler till 

mindre företag. 

6 %
investerar direkt i 

mindre startup-

bolag



I think that the marriage 
between large and small has so 
many values — it’s not David 
versus Goliath, it’s David with 
Goliath.

Joseph Lake, chef global vetenskap, McCain Foods.
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vill äta mer 

vegetariskt 

än de gör 

idag

äter mer 

vegetariskt än för 

ett par år sedan

äter vegetarisk 

middag ofta eller 

lite då





⟩ Salt

⟩ Olja

⟩ Choklad 

⟩ Korv

⟩ Juice

⟩ Bröd

⟩ Kvarg 

⟩ Snabbmat

⟩ Grönsaker
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Recent success

story: Swedish  

brand, NOA  

relaxation

Ingrediensen är 

startpunkten

Dryckesföretaget 

Rescueds

äppledryck har bara 

två ingredienser –

äpple och kanel

Renée Voltaire 

säljer örtdroppar 

som renar, stärker 

och lugnar

Earthy flavors: Matcha 

och ingefära är 

konsumenternas favoriter
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 Vad gör dina kunder i sina liv? 

 Hur ser din kundkontakt ut? 

 Hur håller du dig aktuell på deras agenda? 

 Hur kan du underlätta för dem? När?

 Vad gör alla andra? Gör inte så 

 Vad kan du överraska dem med? 

 Maxa dina styrkor. Hur kan du förstärka din position? 
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• Utveckla innovationskultur

• Våga prova nytt och djärvt!

• Var transparenta kring ursprung och produktion

• Var mer aktiva i sociala kanaler – involvera konsumenten í 

diskussioner kring ert företag och era produkter

• Skaffa kunskap om och visa tydlig förståelse för konsumentens

drivkrafter och situation



ingela.stenson@unitedminds.se

070 7240978


