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Indledning 
Formålet med projektet har været, at flere danske 
virksomheder opnår markedsandele og konkurren-
cefordele ved en satsning på bæredygtig og res-
sourceeffektiv produktion og produktdesign. Cir-
kulær økonomi har været central som omdrej-
ningspunkt for projektet. 
 
Anledningen har været, at cirkulær økonomi er ble-
vet et vigtigt indsatsområde for danske virksomhe-
der i forhold til både ressource- og klimadagsorde-
nen. Ellen MacArthur Foundation anslog således i 
2019, at 45% af CO2-udledningerne på globalt plan 
er relateret til produkter. Et væsentligt middel til at 
opnå målene i Paris-aftalen om de enkelte landes 
nationale forpligtelse til at reducere klimabelast-
ningen fra aktiviteter i deres lande er, at virksom-
heder udvikler cirkulære designstrategier og forret-
ningsmodeller, som er med til at reducere, forsinke 
og lukke ressourcestrømmene. 
 
Danske virksomheder har mange års erfaringer 
med at reducere ressourceforbrug og mindske mil-
jøpåvirkningerne via energi- og vandbesparelser 
m.v. samt ved optimering af produkterne. Ligeledes 
har en del virksomheder erfaringer med at øge 
genanvendelsen af materialer ved at ændre et line-
ært ressourceflow til et ressourcekredsløb. Det af-
gørende nye ved cirkulær økonomi er at forsinke 
ressource-flowet via forlænget produktlevetid, 
øget vedligehold og reparation, genbrug og 
istandsættelse. Cirkulær økonomi fordrer en aktiv 
opbakning fra ledelsen, da disse indsatser kræver 
en nytænkning af virksomhedens forretnings- og 
designstrategier.     
 
20 virksomheder har indgået i projektet, og har fået 
afklaret mulighederne for at udvikle og implemen-
tere bæredygtige og cirkulære forretningsstrate-
gier. De 20 virksomheder kommer fra forskellige 
brancher og er af forskellig størrelse, samtidig med 
at virksomheder fra de fleste egne af landet har del-
taget. Partnerkredsen har derudover bestået af 
Gate 21 og NBE – Netværk for Bæredygtig Er-
hvervsudvikling i Nordjylland sammen med Institut 
for Planlægning ved Aalborg Universitet, der har 
koordineret og ledet projektet.  

Aktiviteter og Leverancer 
Projektet har taget udgangspunkt i den enkelte 
virksomheds situation, og virksomhederne har fået 
individuel sparring og/eller netværksbaseret råd-
givning. På alle virksomheder er der afholdt en eller 
flere møder eller workshops med oplæg om cirku-
lær økonomi og bæredygtig forretningsudvikling, 
og på det grundlag er der udviklet ideer til mulige 
indsatsområder i virksomheden, som er blevet un-
dersøgt nærmere.  
 
På de fleste virksomheder er udgangspunktet taget 
i en kortlægning af dels virksomhedens udfordrin-
ger i forhold til konkurrenter, produktet livscyklus, 
mv., og dels i de cirkulære potentialer ved at ændre 
produktdesign og forretningsstrategi. (Se guiden: 
Sådan kommer du i gang med din cirkulære om-
stilling). 
 
På denne baggrund er der i den enkelte virksom-
hed udvalgt indsatsområder baseret på forskellige 
bæredygtighedskoncepter med cirkulær økonomi 
som et centralt fokusområde. Det har for eksempel 
været en handlingsplan for forlænget produktleve-
tid kombineret med genbrug, reparation og vedli-
gehold eller istandsættelse. En forlængelse af pro-
dukters levetid er som nævnt en afgørende ny ind-
sats inden for cirkulær økonomi sammenlignet 
med bæredygtighedskoncepter som renere tekno-
logi og renere produkter. EU har vedtaget krav til 
produkters holdbarhed, reparationsvenlighed m.v. 
inden for flere produktområder som hårde hvide-
varer for at modvirke indbygget forældelse som 
følge af lav produktkvalitet eller for dyr eller be-
sværlig reparation (Se guiden: Styrk forretningen 
ved at øge dine produkters levetid).  
 
Hovedparten af aktiviteterne har været rettet mod 
de enkelte virksomheder (se en række eksempler 
nedenfor). I et tilfælde er der blevet afholdt et fæl-
lesmøde mellem virksomhederne inden for tekstil 
og beklædning for at diskutere aktuelle trends og 
fælles udfordringer.  
 
Hver indsats på virksomhederne er efterfølgende 
evalueret i forhold til, hvilken effekt det har haft på 
virksomhedens miljøindsats samt innovations- og 
forretningsstrategi, ligesom der er udarbejdet 

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/12/Forl%C3%A6nget-produktlevetid.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/12/Forl%C3%A6nget-produktlevetid.pdf
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interne notater og/eller holdt oplæg herom i virk-
somhederne. 

Effekt 
I det følgende beskrives de forandringer og effek-
ter, som er opnået i forskellige typer virksomheder, 
der er samarbejdet med i projektet. 
 
En enkelt virksomhed var ”født cirkulær” nemlig 
Better World Fashion, der modtager brugte læder-
jakker og får dem skåret op, og derefter får syet nye 
unikke læderjakker med 98% genbrug af materia-
let. Også forretningsmodellen understøtter det cir-
kulære ved, at brugeren enten kan lave en lejeaftale 
eller få en tilbagekøbsgaranti, hvor der ved indle-
vering af den gamle jakke gives 50% rabat på køb 
af en ny (se videoen).  
 
En anden nyetableret modevirksomhed, AMOV, 
overvejede selv at lave en tilbagetagningsordning. 
Da nogle studerende regnede på klimabelastnin-
gen herved, så fik hver tekstil i stedet en unik kode, 
og en platform blev udviklet for udveksling af 
brugte produkter mellem brugerne. Desuden er 
deres produkter kendetegnet ved at være økologi-
ske, af høj kvalitet, designet for holdbarhed og sæl-
ges sammen med et lille ”repair kit”.  
 
De fleste virksomheder har haft en eller flere pro-
jektgrupper af studerende fra Aalborg Universitet 
til at arbejde med udvalgte problemstillinger. Mest 
omfattende var det for KUVATEK, der har haft to 
hold af omkring 40 industrielt design studerende til 
at lave forslag til nyt cirkulær design af vandkølere, 
som den lille virksomhed med 3-5 mand laver i Sin-
dal. 
 
Environment Solutions producerer mobile dæm-
ninger af vævet plast som fyldes med vand for at 
forhindre oversvømmelse af by- og boligområder 
samt virksomhedsanlæg. I samarbejdet med virk-
somheden er der indsamlet viden om kundernes og 
brugernes erfaringer med brug af dæmningerne, 
for at udvikle en strategi til at forlænge produkter-
nes levetid. Normalt er de mobile dæmninger ble-
vet kasseret efter den enkelte beskyttelsesindsats. 
På baggrund af forskeres og studerendes analyser 
og dialog med brugerne er der udviklet mere træ-
ning af brugerne i udrulning og nedpakning af 

dæmningerne. Ligesom en mere intuitiv brugervej-
ledning og udstyr til oprulning af de brugte dæm-
ninger er blevet lavet. Endvidere har virksomheden 
videreudviklet sin forretningsmodel til ud over salg 
af dæmninger også at tilbyde en abonnementsord-
ning, hvor de brugte dæmninger efterfølgende 
kvalitetskontrolleres og opbevares hos Environ-
ment Solutions. Ved bare en enkelt storm i Dan-
mark blev 7 tons dæmninger taget retur og gen-
brugt. Erfaringerne fra samarbejdet har inspireret til 
en vejledning i, hvordan virksomheder kan udvikle 
en strategi og forretningsmodel med fokus på for-
længet produktlevetid. [Se casenotat om Environ-
ment Solutions] 
 
COOP’s nye bæredygtige emballagestrategi er et 
eksempel på hvordan cirkulær økonomi kan bi-
drage til at videreudvikle indsatsen på et indsats-
område. COOP har i en årrække i samarbejde med 
sine leverandører udfaset sundhedsskadelige stof-
fer og materialer i flere emballager. Som led i pro-
jektet er der samarbejdet om hvordan en bæredyg-
tig emballagestrategi kan integrere hensyn til 
sundhed og til cirkulær økonomi. Der er blandt af-
holdt en workshop om bioplast med virksomheder, 
miljøorganisationer og forskere, som medvirkede 
til at bioplast fik en begrænset rolle i COOPs bære-
dygtige emballagestrategi. 
 
Enkelte virksomheder så som Vraa Dampvaskeri var 
allerede miljøcertificeret efter EMAS og ISO 14001 
og kan levere en Svanemærket vaskeriydelse. Va-
skeriet har gennem årene optimeret på produktio-
nen, og i mange år har der været en chip i tøjet, så 
det kommer tilbage til den rette medarbejder hos 
kunden. Den største udfordring var at få kunderne 
i form af indkøbere til at forstå kravene til en cirku-
lær vaskeriservice. På denne baggrund blev der i 
samarbejde udarbejdet en guide til offentlige ind-
købere. (Se videoen nedenfor og guiden: Bæredyg-
tige indkøb af arbejdsbeklædning og vaskeriser-
vice). Sammen med en producent af vaskeriudstyr, 
en tekstilservicevirksomhed og en stor kunde er der 
arbejdet med strategier for hvordan flowet af teks-
tiler kan optimeres, så mængden af tekstiler i cirku-
lation udnyttes bedre og ressourceforbruget der-
med kan nedsættes. 
 
Højer Møbler laver især skolemøbler og var inde i 
overvejelser om en strategisk nyorientering, da den 

https://youtu.be/iZfum1o0SKI
https://www.gate21.dk/project/baeredygtig-produktion/
https://www.gate21.dk/project/baeredygtig-produktion/
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nye skolelov med lange skoledage stillede nye ud-
fordringer. Et ønske at fremme bæredygtige mate-
rialer, høj kvalitet, lang holdbarhed, FSC mærkning, 
etc. førte Højer Møbler til at overveje nye forret-
ningsmodeller, hvis de holdbare produkter ikke 
skulle være ”at skyde sig selv i foden”. Højer møbler 
er således skiftet fra møbelleverandør til leverandør 
af læringsmiljøer med nye pædagogiske mulighe-
der – fra sælger til pædagogisk rådgiver på hel-
hedsorienterede systemløsninger (se videoen).  
 
Nationalt og internationalt er interessen for cirku-
lær økonomi eksploderet i perioden, hvilket har be-
tydet at der er holdt en lang række oplæg og fore-
drag i forskelligt regi inden for erhvervsområdet, 
byråd og udvalg i forskellige kommuner, work-
shops i Ingeniørforeningen samt flere internatio-
nale konferencer, herunder Sustainable Consump-
tion and Production i Barcelona og Life Cycle Engi-
neering i København. 
 
Indtil videre har erfaringerne i projektet resulteret i 
to videnskabelige artikler, nemlig ”A methodologi-
cal approach to development of circular business 
options in businesses” fra 2018 https://www.scien-
cedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S2212827117309332 samt artiklen ”A 
framework for sustainable value propositions in 
product-service-systems” fra 2019 https://www.sci-
encedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S0959652619307656?via%3Dihub 
   
Projektet har også delvist finansieret Eva Guld-
manns Ph.D.-projekt, hvor erfaringerne fra flere af 
virksomhederne bliver analyseret i afhandlingen. 
Afhandlingen ”Circular Business Models: Innova-
tion Journeys towards Circular Economy” indehol-
der desuden en række publicerede artikler i viden-
skabelige journals og kan downloades her: 
https://vbn.aau.dk/en/publications/cirkulære-for-
retningsmodeller-innovationsrejser-mod-en-cirku-
lær-ø. Ligeledes har projektet delvist finansieret tre 
post doc ansættelser, som har bidraget til formid-
lingen af projektets erfaringer gennem forskellige 
former for publikationer. 
 
På baggrund af erfaringerne fra demonstrations-
projekterne er der udarbejdet inspirationsmateriale 
i form af fire korte film om case-virksomheder i pro-
jektet, case-notater og de nævnte 

metodevejledninger om udvikling af strategier for 
cirkulær økonomi til virksomheder, konsulenter, 
kommuner m.fl. Materialet er også tilgængeligt via 
Gate 21’s hjemmeside https://www.gate21.dk/pro-
ject/baeredygtig-produktion og NBE’s hjemmeside 
https://nben.dk/forretningsstrategier-for-baere-
dygtig-produktion-3-0 og vil være tilgængeligt på 
bl.a. Miljøstyrelsens hjemmeside for cirkulær øko-
nomi i små og mellemstore virksomheder - cirk-
virk.dk  
 
En formidlings- og strategigruppe blev etableret i 
forbindelse med projektet med deltagelse af en 
række organisationer, institutioner og universiteter, 
og denne er blevet videreført som et tværfagligt 
netværk for cirkulær økonomi. Med afsæt i erfarin-
ger og materialer fra projektet er der afholdt en 
række workshops og møder med deltagelse fra 
bl.a. brancheforeninger, konsulenter og rådgivere, 
erhvervsuddannelser, offentlige myndigheder og 
institutioner samt affaldsselskaber med fokus på 
hvordan projektets erfaringer og materialer kan un-
derstøtte udvikling og implementering af virksom-
heders strategi for cirkulær økonomi samt bidrage 
til kompetenceudvikling hos forskellige faggrup-
per. 
 
”Forretningsstrategier for Bæredygtig produktion 
3.0” lever i høj grad videre, da der er løbende kon-
takt især til de virksomheder som også deltager i 
projekter og andre aktiviteter i Gate 21 og NBE. 
Omkring en håndfuld af virksomhederne indgår al-
lerede i nye forskningsprojekter, herunder projek-
ter om Cirkulære Offentlige Indkøb og Bæredygtig 
Bundlinje Bornholm, som bygger videre på erfarin-
ger fra dette projekt. Ligesom flere case-virksom-
heder efterfølgende har samarbejdet om studen-
terprojekter med fokus på cirkulær økonomi på 
Aalborg Universitets uddannelser. Erfaringerne fra 
projektet indgår i Aalborg Universitets deltagelse i 
projektet Affald og Ressourcer på Tværs med fokus 
på Region Hovedstaden samt i samarbejdet med 
det danske netværk af reparationscafeer – Repair 
Café Danmark. 
 
Internt på Aalborg Universitet indgår materialer og 
erfaringer fra projektet i undervisningen på forskel-
lige ingeniøruddannelser, herunder Bæredygtigt 
Design og Sustainable Cities, og der er desuden 
holdt oplæg på andre uddannelsesinstitutioner, 

https://youtu.be/hp0Lik6afqY
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117309332
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117309332
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117309332
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307656?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307656?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307656?via%3Dihub
https://vbn.aau.dk/en/publications/cirkul%C3%A6re-forretningsmodeller-innovationsrejser-mod-en-cirkul%C3%A6r-%C3%B8
https://vbn.aau.dk/en/publications/cirkul%C3%A6re-forretningsmodeller-innovationsrejser-mod-en-cirkul%C3%A6r-%C3%B8
https://vbn.aau.dk/en/publications/cirkul%C3%A6re-forretningsmodeller-innovationsrejser-mod-en-cirkul%C3%A6r-%C3%B8
https://www.gate21.dk/project/baeredygtig-produktion
https://www.gate21.dk/project/baeredygtig-produktion
https://nben.dk/forretningsstrategier-for-baeredygtig-produktion-3-0
https://nben.dk/forretningsstrategier-for-baeredygtig-produktion-3-0
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bl.a. CPH Business og Syddansk Universitet. Desu-
den er der tre år i træk med stor tilslutning afholdt 
internationale Ph.D. - kurser på Aalborg Universitet 
inden for cirkulær økonomi for at opbygge kompe-
tencer hos yngre forskere inden for cirkulær øko-
nomi. 
 
En blog om cirkulær økonomi - etableret på fagbla-
det Ingeniørens elektroniske udgave - har i en del 
af projektperioden og efterfølgende fortsat med at 
formidle både erfaringer fra projektet samt andre 
analyser og tiltag inden for cirkulær økonomi - 
https://ing.dk/blogs/cirkulaer-okonomi 
 
Som et spin-off fra projektet har Aalborg Universi-
tet i samarbejde med et filmselskab samt undervis-
ningskonsulenter og finansieret af udlodningsmid-
ler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og 
fra Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et 
undervisningssite til gymnasier med fokus på cirku-
lær økonomi - www.cirksam.dk Sitet er offentlig til-
gængeligt og indeholder undervisningsmateriale, 
herunder fire korte film, til undervisningsforløb 
med fokus på produktion, forbrug og cirkulær øko-
nomi i virksomheder og lokalområder. 
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