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Forord
Siden den industrielle revolution og op gennem det 20. århundrede har det at eje
ting været udtryk for status og økonomisk stabilitet. Denne forestilling hænger
stadig ved, selvom vi i stigende grad bliver bevidste om behovet for at gentænke
disse forbrugsmønstre, hvis vores klode skal kunne følge med den stigende befolkningstilvækst.
Verden ser altså anderledes ud i dag, end den gjorde, da dansk møbelkunst påbegyndte sin opstigning til et omdømme som førende på området. Spørger man
ude i verden, er Danmark stadig den misundelsesværdige og efterstræbte skaber
af klassiske møbler.
Den position skal Danmarks møbelindustri fastholde ved igen at være fremsynet
og indse, at branchen står over for forandringer og hermed nye muligheder, der,
hvis de gribes rigtigt an, kan fremme både en bæredygtig udvikling, som er miljømæssig gavnlig og samtidigt skaber nye forretningsmuligheder. En udvikling der
er igangsat af stigende ressourcepriser, klimaforandringer, lovgivningstiltag og
en voksende grøn forbrugerbevidsthed. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og den tiltagende efterspørgsel fra omverdenen efter nye løsninger, der
adresserer disse udfordringer, har betydet at særligt cirkulær økonomi har fået
berettiget stor opmærksomhed. Fordi denne tilgang med implementering af nye
forretningsmodeller, forbrugsmønstre og produktionsformer imødekommer
flere af disse udfordringer og anviser konkrete tiltag, der kan fremme en mere
bæredygtig adfærd. Cirkulær økonomi er derfor blevet en bærende del af den
internationale dagsorden for en mere bæredygtig fremtid.
Cirkulær økonomi har som økonomisk model fokus på at skabe merværdi ud af
vores ressourcer igennem take back-ordninger, design for recycling og mange
andre termer, der er blevet buzzwords, som Lifestyle & Design Cluster mærker
en stigende efterspørgsel på i projekter, der koncentrerer sig om netop bæredygtig udvikling gennem innovation i branchen.
Flere af Lifestyle & Design Clusters afsluttede, igangværende og kommende
projekter har cirkulær økonomi, som omdrejningspunkt. Her oplever vi at livsstilserhvervene med deres evne til opfindsomhed netop er i stand til at skabe de
nye løsninger. Alt sammen med tanke på, hvordan vi også fremadrettet kan sikre
og bibeholde en forretning, der skaber værdi. Miljømæssig bæredygtighed er
fantastisk, men uden økonomisk bæredygtighed for de implementerende firmaer
er det nyttesløst.
Så hvordan skaber man en forretningsmodel, der både er økonomisk og miljømæssig bæredygtig? I denne rapport vil du finde inspiration til hvordan flere
virksomheder allerede arbejder, som nogle af frontløberne, og gør sig en masse
erfaringer med cirkulær økonomi.
Vi håber, du vil finde læsningen inspirerende.
God fornøjelse!
Lifestyle & Design Cluster
Betina Simonsen
Direktør
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Executive Summary
Danmark anses som pioner i bæredygtighed og er internationalt kendt for
møbeldesign. Møbelbranchen spiller
en stor rolle for både dansk eksport og
beskæftigelse.
Med fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet bliver cirkulær
økonomi i stigende grad et konkurrenceparameter for de danske møbelvirksomheder i de kommende år.
Flere danske møbelvirksomheder
arbejder allerede med dele af principperne fra den cirkulære økonomi
uden nødvendigvis at betegne det
som cirkulær økonomi. I rapportens
undersøgelse fremgår det at:
•

•
•

•

•

62% af virksomhederne svarer, at
de inden for de seneste 2 år har
gjort en indsats for at nedbringe
mængden af restprodukt fra deres
produktion.
44% af virksomhederne svarer, at
de opererer med en vedligeholdelsesservice.
22% af virksomhederne svarer, at
deres produkter kan indleveres til
genanvendelse (take back-system)
hos virksomheden efter brug.
40% af virksomhederne svarer,
at de (i nogen grad, i høj grad
eller meget høj grad) gør brug
af genanvendte materialer i deres
produktion.
56% af virksomhederne svarer, at
deres produkter (i nogen grad, i
høj grad eller meget høj grad) er
designet, så det er muligt at skille
produktet ad og genanvende delene
(Design for Recycling).

Der spores en stor interesse for
cirkulær økonomi blandt de danske
møbelvirksomheder, og der registreres
en villighed til at afprøve forskellige
cirkulære økonomiske tiltag. 35% af
virksomhederne svarer, at de arbejder
med cirkulær økonomi. Nogle af de
helt nye danske møbelvirksomheder
er født med fuldt ud cirkulære økonomiske forretningsmodeller.
En omstilling fra lineær til cirkulær
økonomi kræver ny viden og ofte også
en omfattende omstrukturering af hele
design- og produktionsprocessen. Det
er udfordrende for den enkelte virksomhed og kræver aktivering af stærke
samarbejder i hele værdikæden.
De møbelvirksomheder, der bevidst
arbejder med cirkulær økonomi, og
som er blevet interviewet til denne
rapport, illustrerer, at nogle møbelvirksomheder arbejder med cirkulær
økonomi med stor viden og erfaring.
Samtidig efterspørger en del af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen
mere viden om omstilling til cirkulær
økonomi. De konkrete cases og erfaringer, som formidles i denne rapport,
kan tjene til inspiration i en omstillingsproces.

De fleste forbrugere har stadig et indgroet forbrugsmønster, og selvom
deleøkonomi vinder frem i visse
brancher, er der stadig meget status i
at eje frem for at lease, når det handler
om møbler.
Det offentlige kan spille en betydningsfuld rolle gennem ændring
af indkøbspolitikker og udbudsregler, der typisk har været baseret på
en lineær model med et kortsigtet fokus
på laveste pris. Der er allerede positive
eksempler på, at kommuner begynder at anvende cirkulær økonomi i
deres udbud.
Selvom lovgivning og regulering ikke
er tilpasset til nye cirkulære økonomiske forretningsmodeller, så er der
både politisk bevågenhed og handling
i forhold til fremtidige tiltag. I september lancerede regeringen blandt andet
sin strategi for cirkulær økonomi, der
sætter fokus på at forbedre vilkår for
virksomheders omstilling.

Det er en udfordring, at det brede
marked endnu ikke efterspørger
møbler, der er produceret ud fra
cirkulære principper. En certificeringsordning kan fremme cirkulær
økonomi og gøre markedet mere
overskueligt. Øget oplysning om hvad
cirkulær økonomi betyder, kan ligeledes fremme cirkulær økonomi.
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Om rapporten
For at sikre den fortsatte udvikling af branchen har National Cirkulær Økonomi
Hub ved Lifestyle & Design Cluster foretaget en undersøgelse og udarbejdet en
rapport om cirkulær økonomi i den danske møbelbranche. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Copenhagen Design Agency.
Rapporten giver et indblik i cirkulær økonomi i den danske møbelbranche og
tegner et billede af nogle af de udfordringer, virksomhederne står over for i
dag. Rapporten peger samtidig på nogle udviklingspotentialer og nødvendige
forudsætninger for en mere cirkulær økonomisk fremtid for branchen.
Rapporten beror på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse besvaret af virksomheder i den danske møbelbranche, opfølgende kvalitative interview med
Kvadrat, We Do Wood og Skagerak, samt seks case interview med henholdsvis Really, Holmris B8, 3R Kontor, Kvist Industries, Højer Møbler og TrÆls.
Desuden indgår virksomhederne Mater og Wehlers som eksempler.
Rapportens spørgeskemaundersøgelse er udsendt til møbelvirksomheder i Danmark på baggrund af oplysninger fra Lifestyle & Design Cluster og Træ- og Møbelindustriens medlemmer. I alt har 55 virksomheder besvaret undersøgelsen.
Spørgeskemaet består af 23 spørgsmål, hvor virksomhedernes arbejde med
cirkulær økonomi afdækkes, samt hvilke potentialer og udfordringer respondenterne mener, der er for cirkulær økonomi i dag og i fremtiden. En uddybende
redegørelse for rapportens spørgeskemaundersøgelse findes sidst i rapporten.
Der er endvidere foretaget ekspertinterview med Arne Remmen, Professor ved
Aalborg Universitet, der forsker i bæredygtig omstilling af produktion og forbrug, og Heidi Simone Kristensen, ErhvervsPhD-studerende ved Aalborg Universitet og 3R Kontor.
Rapporten trækker ligeledes på viden fra andre undersøgelser og forskningsartikler, der hjælper til at optegne de generelle udfordringer ved en cirkulær økonomisk omstilling og belyse både globale perspektiver og fremtidspotentialer i
forhold til cirkulær økonomi.
Tilsammen tegner data et billede af møbelbranchens arbejde med cirkulær
økonomi i dag.

6

Cirkulær Økonomi
Jordens befolkning vokser – og sammen med den vokser
den globale middelklasse. På grund af ressourceknaphed
bliver det helt afgørende i fremtiden at udnytte ressourcer
til fulde og forlænge livscyklus på forbrugsprodukter.
Cirkulær økonomi er et modsvar til den velkendte lineære
økonomi og et opgør med et forbrugsmønster, der beror
på tilgangen: Producér - forbrug - smid væk.
I dag eksisterer den globale økonomi primært ud fra en lineær økonomisk model, hvor de fleste produkter er lavet af råmaterialer, der bearbejdes, sælges og
forbruges for til sidst at blive smidt væk som affald. Den lineære økonomi og et
generelt overforbrug har været med til at skabe en global tilstand med tiltagende
ressourceknaphed og problemer med forurening og stigende affaldsmængder,
der i dag nødvendiggør nye produktionsmetoder og en mere bæredygtig tilgang
til de ressourcer, der anvendes.
Cirkulær økonomi er drevet af ressourceeffektivitet og ønsket om at udnytte
materialer fuldt ud.
Det er et opgør med den ureflekterede brug-og-smid-væk kultur, hvor man i
stedet bevarer produkter og materialer i et kredsløb for at udnytte deres værdi
så længe som muligt1.
I 2015 vedtog verdens regeringsledere på et FN-topmøde, FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling og tilhørende 169 delmål. Herved blev den internationale dagsorden mod en mere bæredygtig udvikling sat i system frem mod
2030. De 17 verdensmål forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde hen
imod en bæredygtig fremtid. Cirkulær økonomi er et af de konkrete værktøjer, virksomheder, borgere og det offentlige kan bruge til at omsætte udvalgte
verdensmålene til handling og skabe værdi.
Cirkulær økonomi præsenterer reelle og konkrete forretningspotentialer for
erhvervslivet i både Danmark og udlandet. Ellen MacArthur Foundation beskriver, at der ligger et potentiale i cirkulær økonomi for Danmark, der kan lede til
en stigning i BNP på 0,8-1,4% i 20352.
I 2017 udgav regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi 27 anbefalinger
til den danske regering om, hvordan Danmark skal udvikle sig i en cirkulær retning i fremtiden. Rapporten fremlagde Advisory Board’s vision for, hvordan det
danske erhvervsliv i 2030 kan blive førende i verden, når det gælder udvikling,
implementering og eksport af cirkulære løsninger3.
September 2018 lancerede regeringen sin strategi for cirkulær økonomi som
en opfølgning på regeringens Advisory Board’s anbefalinger4. I strategien sætter regeringen fokus på virksomheders muligheder for en omstilling til cirkulær
økonomi.
Der er således en øget politisk bevågenhed og konkrete tiltag i gang for at styrke
den cirkulære omstilling i dansk erhvervsliv.
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Cirkulær økonomi som konkurrenceparameter

Den cirkulære økonomi indeholder muligheden for at drive virksomhed, hvor
samfunds- og miljømæssig ansvarlighed forenes med sund forretning og økonomisk vækst.
Med det fortsat øgede pres på de globale naturressourcer bliver effektiv udnyttelse af ressourcer i stadig højere grad et konkurrenceparameter for den enkelte
virksomhed. Ved at arbejde med ressourceeffektivitet kan virksomheden først og
fremmest opnå en konkret økonomisk besparelse gennem effektiv ressourceudnyttelse.
En omstilling til cirkulær økonomi kan også medføre en række yderligere fordele, som virksomheden kan differentiere sig på. Det kan være gennem den
teknologiske innovation, nye forretningsmodeller som knytter kunderne tættere
til virksomheden, udvikling af medarbejderne og et bedre image, som en omstilling til cirkulær økonomi kan medføre.
Omvendt kan afhængighed af knappe ressourcer udsætte en virksomheds vækst
for alvorlige risici og virksomhedens omdømme kan lide skade ved uansvarlig
brug af miljøskadelige materialer.
En omstilling til cirkulær økonomi handler dermed både om de værdier man
som virksomhed kan skabe gennem ressourceeffektivitet og om den goodwill,
man opnår gennem Corporate Social Responsibility (CSR).
Meget tyder på, at cirkulær økonomi og ansvarlig produktion bliver et markant
konkurrenceparameter for virksomheder i fremtiden.
Ifølge Anders Byriel, CEO for Kvadrat og medlem af regeringens Advisory Board
for cirkulær økonomi, er der lige nu en strategisk mulighed for, at den danske
designbranche som helhed kan positionere sig ved at skabe og producere mere
cirkulære løsninger. Verdens største virksomheder, som aftager produkter og
løsninger, er meget optaget af den bæredygtige dagsorden, og kravet om cirkularitet er ved at blive indført i forskellige europæiske nationale lovgivninger5.
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Forbrug og
markedsparathed

Status på cirkulær
økonomi i
møbelbranchenn
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Bæredygtighed, grønne certificeringer og social ansvarlighed har i flere år været på dagsordenen i den danske
møbelbranche. Danske møbelvirksomheder er nu begyndt
at interessere sig for cirkulær økonomi. Effektiv udnyttelse af ressourcerne er sund fornuft for virksomhederne,
og derfor arbejder de allerede med dele af principperne
fra den cirkulære økonomi uden nødvendigvis at betegne
det som cirkulær økonomi.

Den danske møbelbranche

I Danmark bygger møbelbranchen på en lang tradition og har en stærk forankring i den nationale bevidsthed. Branchen er et varemærke for danske værdier,
design og kvalitet. Desuden har branchen spillet en stor rolle for både eksport og
beskæftigelse gennem tiden og gør det stadig i dag.

15,5

milliarder i omsætning i 2017

300

medlemsvirksomheder i TMI under DI

Møbelbranchen kan defineres og opgøres på flere måder. Ifølge tal fra Danmarks
Statistik omsatte møbelindustrien for ca. 15,5 milliarder kr. i 2017 og beskæftigede 9.200 mennesker i 20166. Dertil kommer en del beskæftigede i beslægtede erhverv. Lifestyle & Design Cluster estimerede i 2014 den samlede beskæftigelse til 15.000 i og omkring møbelbranchen7. Træ- og Møbelindustrien (TMI)
under Dansk Industri (DI) opgjorde beskæftigelsen i Træ- og møbelindustrien til
mere end 16.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 20178. Træ- og Møbelindustrien har 300 medlemsvirksomheder.
Møbelbranchen blev hårdt ramt under finanskrisen i 2007 og 2008. Det medførte
nedadgående eksport og formindsket salg som direkte konsekvens af et meget tilbageholdende forbrug. De seneste år har branchen dog oplevet opsving på ny, og
branchen oplever igen vækst, både når man ser på omsætning og eksport9.
Ifølge en analyse fra DI Analyse fra 2017 er den globale økonomi tiltagende og
den samme positive udvikling ses for dansk eksport10. Særligt eksport af konjunkturfølsomme produkter, herunder møbler, og andre varige forbrugsgoder,
er voksende.

Danske virksomheder på vej mod en
cirkulær omstilling

Bæredygtighed, grønne certificeringer og social ansvarlighed har i flere år
været på dagsordenen i den danske møbelbranche. I mange tilfælde er de miljøorienterede tiltag en positiv tilføjelse til en eksisterende forretningsmodel, hvor
produktionen eksempelvis omlægges til kun at anvende FSC-certificeret bæredygtigt træ.
Cirkulær økonomi kommer i kølvandet på dette ønske om at arbejde med forskellige bæredygtighedsprincipper. Den cirkulære tilgang er dog mere end en tilføjelse eller en simpel ændring i sourcing. Den kræver i højere grad en omstrukturering af hele design- og produktionsprocessen fra grundidé til slutprodukt
- og ikke mindst en intern kulturændring for mange virksomheder.
Generelt er møbelbranchen begyndt at interessere sig for cirkulær økonomi. Der
forskes i branchens potentialer for nye forretningsmodeller11, og flere virksomheder afprøver forretningsmodeller, der bygger på cirkulær økonomi i større
eller mindre skala.
10

Møbelvirksomheden Mater arbejder med forskellige bæredygtige initiativer. Her ses deres serie af aluminiummøbler, som produceres med
70% genanvendt aluminiumsaffald. Foto: Mater

Mater er blandt de danske møbelvirksomheder, der har en klar etisk og miljøfokuseret profil. Virksomheden er en af de første møbelvirksomheder i Danmark, der i sin identitet og forretningsmodel har taget udgangspunkt i etiske og
miljømæssige aspekter, og som nu også beskæftiger sig med cirkulær økonomi.
“When bringing new products to the market our priority is not focused on WHAT we launch
but we really try to define WHY we launch it, in an ethical context. Are we supporting a
recycled material or supporting a new eco friendly material? Is there a good supporting
story with the craftsmen? Those answers define WHY we are on the market”.
- Henrik Marstrand, Founder and CEO of Mater12
Wehlers er en anden dansk møbelvirksomhed, der specifikt anvender begrebet
cirkulær økonomi i sin grundfortælling og profil. Virksomhedens arbejder med
flere forskellige genanvendte materialer i deres møbelproduktion blandt andet
plastikaffald indsamlet fra havet13.
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Wehlers har i samarbejde med danske plastproducenter og C.F Møller Design lanceret en stol af plastikaffald fra havet. Rum (Re Used
Materials) -stolen indeholder cirka 1,5 kg havplast foruden ben af genanvendt stål og er den første af sin slags på markedet14. Foto: Wehlers

Stor interesse for cirkulær økonomi i møbelbranchen

35%

arbejder med cirkulær økonomi

44%
opererer med en
vedligeholdelsesservice

40%
gør brug af genanvendte
materialer

Interessen for cirkulære økonomiske forretningsmodeller og principperne bag er
vækket i den danske møbelbranche. I denne rapports spørgeskemaundersøgelse15
svarer hver tredje virksomhed, at de i dag arbejder med cirkulær økonomi. Ud af
disse virksomheder svarer stort set alle, at de kan se et forretningspotentiale i at
anvende endnu mere cirkulær økonomi i fremtiden.
35% af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de arbejder med cirkulær
økonomi, mens 47% svarer, at de ikke gør. Der tegner sig dog alligevel et billede
af, at flere virksomheder arbejder med udvalgte cirkulære principper i praksis,
selvom de svarer, at de ikke arbejder med cirkulær økonomi. Eksempelvis svarer
62% at de inden for de seneste 2 år har gjort en indsats for at nedbringe mængden
af restprodukt fra deres produktion. 44% af møbelvirksomhederne opererer
med en vedligeholdelsesservice. Og 40% af virksomhederne svarer, at de (i nogen grad, i høj grad eller meget høj grad) gør brug af genanvendte materialer i
deres produktion.
En anden undersøgelse foretaget af Epinion i 2017 med 610 danske virksomheder,
på tværs af brancher, om disses kendskab til cirkulær økonomi viser samme tendens. 29% af de adspurgte virksomheder havde hørt om cirkulær økonomi, mens
over halvdelen af virksomhederne allerede var i gang med at reducere materialer
og råstoffer i deres arbejde16.
Samlet set vidner denne rapports spørgeskemaundersøgelse om en interesse for
cirkulær økonomi i møbelbranchen, hvor flere virksomheder kan se et potentiale og allerede er i gang med at afprøve cirkulære forretningsmodeller. Det
er dog kun få af de virksomheder, som undersøgelsen inkluderer, der er født
cirkulære eller har omlagt virksomheden gennemgribende efter cirkulære principper. Langt de fleste virksomheder bygger stadig hovedsageligt på en lineær
model, hvor den cirkulære tankegang er under afprøvning og udvikling eller er
implementeret i mindre dele af forretningen.
12

Resultater af
undersøgelsen
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Arbejder din virksomhed med cirkulær økonomi?*
35% (19)

Ja

47% (26)

Nej
Ved ikke

13% (7)
5% (3)

Intet svar

I hvor høj grad anvender I miljømærkede
materialer i jeres produktion?
18% (10)

I meget høj grad

29% (16)
27% (15)

I nogen grad

15% (8)

I lav grad

Ved ikke

I høj grad

25% (14)

I nogen grad

31% (17)

I meget høj grad

36% (20)

I høj grad

Slet ikke

I hvor høj grad anvender I bæredygtige
materialer i jeres produktion?

I lav grad

4% (2)

Slet ikke

2% (1)

Ved ikke

7% (4)
2% (1)
4% (2)

I hvor høj grad anvender I genanvendte materialer i jeres produktion?
I meget høj grad
I høj grad

7% (4)
9% (5)
24% (13)

I nogen grad

42% (23)

I lav grad
Slet ikke
Ved ikke

13% (7)
5% (3)
*Tal i parentes angiver antallet af virksomheder,
der har svaret.
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Er jeres produkter designet, så det er muligt at skille ad og genanvende delene? (Design for Recycling)

20% (11)

I meget høj grad

13% (7)

I høj grad
I nogen grad

50%

24% (13)
29% (16)

I lav grad
13% (7)

Slet ikke
Ved ikke

2% (1)

Har I inden for de seneste 2 år gjort en indsats for at nedbringe mængden af restprodukter fra jeres
produktion?
Ja

62% (34)
25% (14)

Nej
Ved ikke
Intet svar

7% (4)
5% (3)

Har I inden for de seneste 2 år gjort en indsats for at nedbringe CO2 udledningen i jeres produktion?

Ja

56% (31)
33% (18)

Nej
Ved ikke

5% (3)

Intet svar

5% (3)
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Kan jeres produkter indleveres til genanvendelse (take back-system) hos jer efter brug?

Ja

22% (12)
64% (35)

Nej
Ved ikke
Intet svar

9% (5)
5% (3)

Yder I en vedligeholdelsesservice af jeres produkter?

Ja

44% (24)

Nej

45% (25)

Ved ikke

5% (3)

Intet svar

5% (3)

Kan jeres kunder lease eller dele jeres produkter?

Ja

15% (8)
75% (41)

Nej
Ved ikke

5% (3)

Intet svar

5% (3)
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Forbrug og
markedsparathed

Forretningsmodeller
i cirkulær økonomi
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Cirkulære økonomiske forretningsmodeller har potentiale
i møbelbranchen. Flere møbelvirksomheder har taget de
første skridt mod en bæredygtig produktion og anvender
i dag certificerede og bæredygtige materialer. Også genanvendelse af materialer, reparation og take back-ordninger
viser tegn på at være levedygtige koncepter.Virksomheder,
der arbejder med leasing eller deleordninger, ses endnu
ganske sjældent.
En cirkulær forretningsmodel er karakteriseret ved, at der skabes et lukket kredsløb, hvor giftfri ressourcer indgår i produktion af produkter, og virksomhedens
ydelser designes således, at produkter, ressourcer og materialer udnyttes fuldt ud
og bevarer sin værdi længst muligt. Hertil kommer at eventuelle restprodukter
er rene og kan anvendes i andre sammenhænge. Omlægningen fra en lineær til
en cirkulær økonomi indebærer blandt andet, at man designer produkter som en
service, at man genanvender materialer samt vedligeholder og deler produkter i
langt højere grad, end man gør i dag.
Godt design og høj kvalitet er bæredygtighed i et andet perspektiv, fordi produktets livscyklus er lang. Velproducerede, langtidsholdbare designprodukter har
potentiale til at blive brugt i rigtig mange år, hvilket har en positiv effekt på det
miljømæssige fodaftryk.
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Model 1:The flow of resources in the technical loops in a circular economy.17
18

En fuld udnyttelse af materialerne (ideelt set ingen brug af nye ressourcer) er
omdrejningspunktet for, at produktionsvirksomheder kan skabe øget værdi gennem cirkulær økonomi. Model 1 viser hvordan en cirkulær forretningsmodel (højre) kontrasterer den velkendte lineære model (venstre) ved at beholde
produkter, materialer og andre komponenter i fire typer af lukkede kredsløb,
som på engelsk hedder: Maintenance, reuse/redistribute, refurbish/remanufacture og recycle18. Oversat til dansk hedder de hhv.: Vedligeholdelse, genbrug/
gendistribuering, istandsættelse og genanvendelse.
De fire cirkler/kredsløb kan beskrives som systemmodeller, hvor hvert komponent i et produkt anses som værdifuldt. Denne ramme for cirkulære forretningsmodeller kan struktureres på flere måder.

Værdiskabelse i en cirkulær økonomi

Ellen MacArthur Foundation har fremlagt 4 måder, hvorpå virksomheder kan
skabe værdi gennem cirkulær økonomi19:

POWER OF THE INNER CIRCLE

POWER OF CIRCLING LONGER

The power of the inner circle handler hovedsageligt
om at skabe en lang livscyklus for et produkt. Her
er det særlig vigtigt, at produktet er designet til at
være langtidsholdbart, både i forhold til funktionalitet og æstetik. Samtidig ligger fokus på, at der
skabes servicesystemer omkring produkterne, eksempelvis vedligeholdelsesservices og simple reparationer, der er med til at forlænge produkternes
levetid.

The power of circling longer fokuserer på at fastholde produkter i så mange fortløbende cirkler som
muligt. Desuden arbejdes der for at forlænge hver
af disse cirkler. Først og fremmest på den måde, at
den første forbruger beholder produktet så længe
som muligt, både ved at produktet er af høj kvalitet
og derudover, at der er muligheder for reparation.
Derefter at produkter går videre til en sekundær
forbruger. Det tredje skridt kan derefter være, at
produktet kan skilles ad og alle komponenter anvendes i andre sammenhænge

POWER OF CASCADED USE

POWER OF PURE CIRCLES

The power of cascaded use handler om fordelene
ved gentagne anvendelse af materialer, f.eks. mellem industrier og på tværs af virksomheder. På den
måde kan de genbrugte materialer være med til at
erstatte brugen af råmaterialer og spare virksomheder for de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved at source materialer fra ny.

The power of pure circles forholder sig til vigtigheden af at anvende rene og fornybare materialer. Det øger muligheden for efterfølgende at indsamle og omfordele materiale, hvilket er med til at
forlænge materialers livscyklus og værdi.
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Fem cirkulære forretningsmodeller

Cirkulære forretningsmodeller har et specifikt fokus på at skabe værdi på parametre, som en lineær økonomisk tankegang måske vil overse. På baggrund af en
række casestudier om cirkulær økonomi, særligt inden for industrierne tekstil,
teknologi og forbrugsvarer, har Accenture udviklet følgende fem overordnede
forretningsmodeller for cirkulær økonomi20.
•
•
•
•
•

The circular supplies business model
The resource recovery business model
The product life extension business model
The sharing platforms business model
The product as a service business model

De fem forretningsmodeller er formuleret med afsæt i de fire værdiskabelsesmodeller fra Ellen MacArthur Foundation. Cirkulær økonomi er et område i
konstant og hastig udvikling, hvor særligt forretningsmodellerne inden for feltet
er i udvikling, og i fremtiden vil disse også blive påvirket fra forskellige fronter,
for eksempel kommende EU-lovgivning. Derfor er disse fem modeller fra
Accenture ikke en endegyldig liste over cirkulære økonomiske forretningsmodeller.

CIRCULAR
SUPPLY CHAIN

MANUFACTURING

PRODUCT DEVELOPMENT

LOGISTICS

SHARING
PLATFORM

MARKETING
& SALES

SOURCING

PRODUCT
AS A SERVICE

PRODUCT USE

REVERSE
LOGISTICS
RECOVERY
& RECYCLING

END OF LIFE
DISPOSAL
PRODUCT LIFE
EXTENDER

Model 2: Fortolkning af illustration af Accentures model, som viser fem generiske forretningsmodeller, der forholder sig til forskellige steder
i værdikæden og på forskellige måder understøtter cirkulær økonomi.
20

Her ses et eksempel på We Do Woods møbelserier, produceret i FSC-certificeret bambus. Møblerne er derudover designet til at de kan
adskilles igen. Foto: We DoWood.

The circular supplies business model
Forretningsmodellen circular supplies er en model, der baserer sig på at anvende
fuldt fornybare, genanvendelige eller nedbrydelige ressourcer og helt droppe
anvendelsen af de knappe, jomfruelige materialeressourcer.
Den danske møbelvirksomhed We Do Wood er bygget op om en circular supplies
business model og har en vision om, at udgangspunktet for produktionen skal
være bæredygtigt. Det gør de ved udelukkende at producere møbler i FSC-certificeret moso bambus. Moso bambus er bæredygtigt fordi sorten er hurtigt voksende, ikke kræver meget vand, og det ikke er nødvendigt at anvende kemikalier
i dyrkningen. Samtidig skaber We Do Wood produkter, der er designet, så alle
dele kan skilles ad og sorteres til genbrug og genanvendelse21.

The resource recovery business model

Den anden model, resource recovery beskriver, hvordan man kan gendanne/
genindvinde materialer fra produkter eller materiale igen, når dets typiske
livscyklus er ovre, eller genindvinde materialer fra affald eller restmaterialer fra produktionen. Det kan gøres ved at anvende et produkt til at starte en
ny cyklus gennem nytænkende genanvendelse eller en upcycling af materialer.
Cradle-to-cradle certificerede produkter kan være eksempler på denne forretningsmodel, fordi de i udgangspunktet bliver designet med tanke for genanvendelse.
21

“For mig er det vigtigste, at designstrategierne og forretningsmodellerne går hånd i
hånd. Hidtil har forretningsmodellen været
baseret på forbrug og smid væk. I dag skal
du designe så produkterne for eksempel
er opbygget i moduler og kan skilles ad til
reparation og udskiftning. Fokus skal være
på, hvad der skaber værdi og forlængelse af
et produkts levetid, hvad man kalder
slowing the loop. Det handler blandt andet
om at skabe produktservices og leasingmodeller som kan være med til at skabe
længere produktlevetid”22.
- Arne Remmen, Professor ved Aalborg Universitet
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Et eksempel på resource recovery business models i den danske møbelbranche
finder man hos virksomheden Really, der er i partnerskab med – og delvist ejet
af – Kvadrat. Her anvendes tekstilaffald efter endt livscyklus som råmateriale
til nye produkter. Det er en cirkulær forretningsmodel med store potentialer,
men der medfølger også udfordringer. Kvadrats sustainability manager Tina
Kaysen forklarer blandt andet, at det kan være svært at sikre, at tekstilaffaldet fra
andre virksomheder er sorteret, så det lever op til en ensartet standard, og at det
ikke er behandlet med kemikalier. Det er også en mere usikker måde at source
materialer end man tidligere har været vant til, så det er tidskrævende at skaffe
en tilstrækkelig volumen på de rigtige tidspunkter23. Læs mere om Really i casen
i denne rapport.

Solid Textile Board fra Really er lavet af tekstilrester fra Kvadrat og ‘end-of-life’ tekstiler. Materialet bruges til produktion af møbler.
Foto: Really.

The product life extension business model

Product life extension forretningsmodellen sætter fokus på at forlænge levetiden for produkter. Dette kan eksempelvis gøres ved at reparere og istandsætte
et produkt. De danske møbelklassikere er et godt eksempel på dette, og modellen kan også være interessant for virksomheder, der sælger kontormøbler
business-to-business, fordi der er et oplagt potentiale for at forlænge sådanne
produkters levetid og værdi.
Hos Skagerak afprøver man en cirkulær forretningsmodel i mindre skala ved
lanceringen af deres kollektion Reclassic, der kan karakteriseres som en product
23

Skagerak har lanceret en kollektion, hvor de istandsætter brugte havemøbler og sælger dem igen. Kollektionen har fungeret som et pilotprojekt for den cirkulære forretningsmodel. Foto: Skagerak.

life extension business model. Reclassic er en kollektion, der består af gamle
Skagerak-havemøbler, der er blevet simpelt istandsat, efter de har været brugt i
10-20 år. Skagerak har udviklet et take back-system, hvor de tilbagekøber deres
produkter til en pris, der afhænger af deres stand. Efter en forbruger har brugt
møblet i en årrække, tages møblet tilbage, sættes i stand og sælges videre til en
ny kunde. Systemet er med til at forlænge produkternes livscyklus og værdi24.
Den danske virksomhed Højer Møbler har også taget en product life extension
business model i brug. Virksomheden har vundet et offentligt udbud på skolemøbler i Aalborg Kommune og skal indrette skolernes læringsmiljøer. Her er
cirkulær økonomi kommet på dagsordenen som en del af det offentlige udbud hvilket er en af de første af sin slags. Indretningsopgaven kommer blandt andet
til at bestå af gammelt inventar fra skolerne, der skal repareres og genanvendes
fremfor at blive kasseret. Modellen har desuden et socioøkonomisk aspekt, da
det er udsatte borgere som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet,
der udfører selve reparationsarbejdet på de mange skolemøbler.

The sharing platforms business model

19%

af danskerne bruger deleøkonomiske produkter eller services

Modellen Sharing platforms bygger på et deleøkonomisk forretningspotentiale
og lægger op til at forbrugere deler produkter imellem sig. I dag er det sjældent
de producerende virksomheder, der faciliterer deleløsninger. Det er oftest specialiserede virksomheder, hvor en deleplatform er kerneforretningen. Accenture
peger på, at der kan være et potentiale for virksomhederne i selv at skabe disse
deleplatforme, særligt for produkter, der anvendes med store mellemrum eller
har en lav grad af ejerskab tilknyttet for forbrugerne. Der findes, så vidt vides,
ikke kommercielle deleøkonomiske forretningsmodeller indenfor dansk møbelindustri, selvom 19 pct. af danskerne i 2017 ifølge Faktaark fra Erhvervsministeriet er bruger eller aftager af deleøkonomiske produkter eller services25.

24

The product as a service business model

Den sidste forretningsmodel product as a service baserer sig på, at forbrugere
ikke ejer et givent produktet, men kun betaler for den tid, de bruger produktet,
også kaldet funktionskøb. Ved denne forretningsmodel er det centralt, at producenter kan levere produkter med lang holdbarhed og mulighed for opgradering,
så produkterne kan forblive på markedet og være virksomme længe.
Hos virksomheden TrÆls arbejder man blandt andet ud fra denne forretningsmodel. Her udlejer man for det første sine møbler og varetager vedligeholdelsen
af møblet. Derudover har man igennem samarbejder udvidet service-forretningsmodellen, hvor en botaniker laver og vedligeholder det blomsterbed, der er at
finde i TrÆls’ bænke. Læs mere om forretningsmodellen i casen i denne rapport.

TrÆls har etableret en forretningsmodel, der er bygget om partnerskaber. Nogle partnere giver dem brugte paller, som TrÆls laver møbler
af. Møblerne udlejes og vedligeholdes af TrÆls. Foto: TrÆls.
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Omstilling til
cirkulær økonomi
i møbelbranchen
Forbrug og
markedsparathed
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Omstillingen til cirkulær økonomi er krævende for den
enkelte virksomhed. Det kræver ofte en omstrukturering
af hele design- og produktionsprocessen fra grundidé til
slutprodukt - og ikke mindst en intern kulturændring i
mange virksomheder. Det er vanskeligt for de små og
mellemstore virksomheder at omstille alene. En aktivering
af stærke samarbejder i hele værdikæden og partnerskaber på tværs af både møbelbranchen og andre brancher er
derfor væsentlig.
Med cirkulær økonomi kommer der en helt ny virkelighed for mange virksomheder. Den måde, hvorpå design, produktion, sourcing og den interne struktur
er udtænkt i dag, skal i mange tilfælde ændres markant.

Intern virksomhedsstruktur og viden

For mange traditionelle virksomheder, der er opbygget efter en lineær økonomisk
model, er det udfordrende at omlægge forretningen til at være cirkulær. Ofte vil
det betyde ændringer i både design og produktionsprocesser, og det kan være en
barriere for flere af virksomhederne.

22%
svarer at manglende viden er
den største udfordring for
omlægning til cirkulær økonomi

20%
svarer at omfattende omlægning af produktionsprocessen
er den primære udfordring

27%

samarbejder med andre aktører,
der bidrager til cirkulær
økonomi i deres virksomhed

22% af møbelvirksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at manglende viden er den største udfordring for en omlægning til cirkulær økonomi.
Samtidig er der en tilsvarende gruppe af virksomheder, der nævner, at manglende viden er en af de mindste udfordringer for dem. Disse svar indikerer en
tendens, der løbende ses gennem undersøgelsen, nemlig at der i den danske
møbelbranche er en gruppe af virksomheder, der afprøver og tester cirkulære
modeller med stor viden på området, men at der er langt til, at det er en udbredt
og mainstream virkelighed for branchen.
20% af virksomhederne, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, svarer at
de omfattende omlægninger i produktionsprocessen er den primære årsag til, at
en cirkulær omstilling er en udfordring for dem.
En af virksomhederne forklarer, hvordan det kan være svært som lille virksomhed at indgå samarbejder med store underleverandører, der ikke har en cirkulær
målsætning, fordi det er svært at gå ind og presse dem i en mere cirkulær retning26. En anden virksomhed peger på, at det har været tidskrævende og omkostningsfuldt at finde samarbejdspartnere og underleverandører, der lever op
til deres krav om cirkulære principper.
3R Kontor har siden 2015 specialiseret sig i at genbruge og restaurere gamle
kontormøbler. I dag er de ejet af Holmris B8. Det er en afgørende partner for
3R Kontor at have, fordi de på den måde har en indgang til markedet og en
allieret, når virksomheder skal indkøbe nyt møblement. På samme måde er det
en fordel for Holmris B8, fordi de over for deres kunder kan adskille sig fra
andre i markedet. ErhvervsPhD-studerende ved Aalborg Universitet og 3R Kontor Heidi Simone Kristensen forklarer det således:
“Generelt tror jeg, at cirkulær økonomi ikke er noget man bare gør alene. Hos 3R er forretningen blevet styrket af at få en storebror i Holmris B8. På samme måde er Holmris blevet
styrket, fordi de for mange kunder er blevet lidt mere interessante. Der er en særlig kultur i
virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi fra starten. Det gælder også for 3R. Her
tænker alle, der arbejder her i de baner, og alle er inde i det mindset fra starten af ” 27.
27

3R Kontor har siden 2015 restaureret, gensolgt og doneret brugte kontormøbler. Kontormøblerne bliver enten solgt direkte videre, solgt
videre efter istandsættelser eller doneret. Foto: 3R Kontor.
En cirkulær omstilling kan også medføre mere praktiske omstruktureringer internt i virksomhedens afdelinger. Et eksempel kan være, at en virksomheds salgsafdeling skal omstilles til at videreformidle leasingmodeller for deres kunder.
Ofte kræver det intern opkvalificering at ændre kerneopgaverne for en gruppe
medarbejdere.

Stærke samarbejder

Omstillingen til cirkulær økonomi kræver en dedikeret indsats og en høj grad af
samarbejde. Blandt virksomhederne ses et behov for at udvikle stærke samarbejder på tværs af værdikæden. Denne rapports undersøgelse blandt danske møbelvirksomheder viser, at 27% af de adspurgte samarbejder med andre aktører, der
bidrager til cirkulær økonomi i deres virksomhed.
En væsentlig udfordring for møbelvirksomhederne kan for eksempel være at
source de nødvendige råmaterialer i form af restprodukter eller produkter, der
efter endt livscyklus, kan indgå i produktionen af nye møbler. Der er ikke altid
mulighed for samme kontrol med genanvendte- eller restmaterialer som med
råmaterialer, og der er ikke den samme sikkerhed for levering og volumen. Det
kan vanskeliggøre et kontinuerligt flow af materialer til egen produktion.
Sådanne udfordringer understreger vigtigheden af, at en cirkulær omstilling skal
ske på tværs af alle led i værdikæden. Hos Kvadrat og Really kan man se potentialet i at gøre det til en fælles opgave at undersøge, hvor der ligger uudnyttede
potentialer, og hvordan produktionsprocesser kan optimeres og omtænkes28.
28

Leverandører, producenter og aftagere kan i fællesskab nå frem til, om der eksempelvis smides restmateriale ud, som kunne være udgangspunkt for nye produkter. Eller om man kunne designe produkter, hvor materialer sammensættes
på en måde, så det efter brug nemt kan skilles ad, sorteres og recirkuleres.
Holmris B8 har for eksempel etableret et samarbejde med Novopan Træindustri,
som nu aftager Holmris B8’s små rester af spånplader og forarbejder dem til nye
spånplader. Tidligere var det blot et restprodukt, som blev brændt.
Hos Kvist Industries oplever de, at deres rolle i omstillingen til cirkulær økonomi
skal findes i samarbejder med deres kunder. Kvist Industries forsøger i høj grad
at være kundernes medspiller, rådgiver og sparringspartner, så de sammen kan
integrere cirkulær økonomi og bæredygtighed i produktionen og dermed i deres
virksomhed.
I sidste ende kan udfordringen vendes til en fordel og skabe øget værdi for de
samarbejdende virksomheder og deres brand. Ved både at reducere miljøpåvirkningen og ressourceforbruget og styrke relationerne på tværs af værdikæden.

Støtte og regulering

For virksomhederne kan det have betydning at kunne modtage vejledning i
skiftet fra en lineær til cirkulær økonomi. For små og mellemstore virksomheder kan det være en så stor investering at ændre i produktionsapparatet eller
skifte underleverandører, at det er en nødvendighed med økonomisk støtte i
omstillingsfasen.
De nye produktionsmetoder og cirkulering af materialer kan medføre, at virksomhederne skal forny dokumentationen af deres miljøpåvirkninger.At udarbejde
og få godkendt disse ændringer i produktionen kan være dyrt for virksomhederne og derfor også en økonomisk udfordring. Eksperter anbefaler derfor,
at lovgivningen omkring miljøgodkendelser gøres mere smidig, samt at kommunernes kompetencer inden for miljø- og spildevandsgodkendelser styrkes, så
de bedre kan vejlede virksomhederne29.
Ændret lovgivning for affaldsprodukter og sekundære produkter kan medvirke
til at understøtte markedet for produkter baseret på cirkulær økonomi. Samtidig
vil det også sikre en større sikkerhed og tilgængelighed af ressourcer, der ellers
kan være en stor udfordring for virksomhederne at source.

Virksomheder kan blandt andet søge støtte og vejledning via disse projekter30 (operatør i parentes)*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er (Lifestyle & Design Cluster)
Rethink Business: Cirkulær forretningsudvikling (Lifestyle & Design Cluster)
Udviklingsprogram for bioøkonomi (Agro Business Park)
Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordjylland)
CLEAN Green Plan (CLEAN)
Udvikling af model for værdikædesamarbejde (Aarhus Universitetshospital)
Bæredygtig Bundlinje (GATE 21)
Grøn vækst via Grønne forretningsmodeller (Væksthus Hovedstadregionen)
Circular economy in SME’s (Væksthus Nordjylland)
Sustainable Build (Dansk Arkitekturcenter og Region Midtjylland)

*Listen er ikke udtømmende

29

Lifestyle & Design Cluster har været operatør på en række Rethink Business projekter i Region Midtjylland. Her fra opstartskonferencen
på projekt FokuseretVærdikædesamarbejde. Foto: Lifestyle & Design Cluster.

Erfaringer med støtte og afgiftsstrukturer i udlandet

I udlandet har man gjort sig forskellige erfaringer med støtte til en cirkulær omstilling. Initiativet Green Deals fra Holland er et eksempel på et offentligt-privat
samarbejde, hvor regeringen i Holland indgår i ikke-finansielle samarbejder med
virksomheder, der står overfor konkrete barrierer i forhold til lovgivning eller
regulering, når virksomheden skal omstille sig til cirkulær økonomi.
I Green Deals stiller den Hollandske regering sig til rådighed med ikke-finansiel opbakning til partnerskaber, som arbejder med cirkulære forretningsmodeller, teknologi eller produkter, og som oplever barrierer i form af for eksempel
uklar eller forældet regulering. Aftalerne skal være efterspørgselsbaserede. Det
er således virksomheder, der står over for en konkret barriere i forhold til deres
forretningsidé, som anmoder om en aftale31.
I Sverige har regeringen indført halveret moms på reparation af flere typer af
forbrugsvarer. Det gælder blandt andet hårde hvidevare, cykler, tøj og sko. Det
estimeres at det vil koste Sverige 460 millioner svenske kroner det første år, men
pengene forventes at blive tjent ind igen gennem øget beskæftigelse32.

Uddannelsessystemet

Et bredt samfundsmæssigt skift fra en lineær til en cirkulær økonomi kræver, at
også uddannelsessystemet undergår en omstilling. I dag er en række uddannelsesinstitutioner begyndt at beskæftige sig med cirkulær økonomi - for eksempel
på Aalborg Universitet og flere af landets design- og arkitekturuddannelser - og
der findes en række positive eksempler på, hvordan uddannelsesinstitutionerne
bidrager til at skabe viden og dialog herom.
Den Nationale Cirkulær Økonomi Hub arbejder sammen med VIA om implementering af cirkulær økonomi på flere af linjerne på VIA. Projektet blev påbegyndt i august 2018.
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Der er stigende fokus på bæredygtighed og etisk forsvarlig
produktion. Det kan imidlertid være svært for forbrugerne at navigere i. En cirkulær certificeringsordning og
øget oplysning kan gøre det mere overskueligt. Indkøbsmønstrene bygger stadig på en brug-og-smid-væk-kultur
og en præference for at eje fremfor at leje eller dele.
Forbrugerne i Danmark handler i stigende grad ud fra etiske principper. I en
undersøgelse foretaget af Epinion svarer 36 procent, at de ofte tænker over, ’om
producenten opfører sig etisk forsvarligt, når de køber en vare, for eksempel i
forhold til dyrevelfærd, klimaet og arbejdsvilkår for ansatte’33.
Gennem de seneste år er både økologi og bæredygtighed blevet parametre, som
mange danske forbrugere forholder sig til, når de køber fødevarer og forbrugsvarer. I 2016 blev der solgt for 8,7 mia. kr. økologiske fødevarer i Danmark. Det
er en stigning på 15% i forhold til 201534. I dag tænker hver fjerde dansker på
bæredygtighed, når de køber ind, og mellem 20-22% af danskerne fortæller, at
de gerne vil betale op til 25% mere for bæredygtige produkter35. Det vidner om,
at der er en øget bevidsthed om egne forbrugsvaner, og at bæredygtighed er et
parameter, der i højere grad tages højde for.
For mange forbrugere ligger det dog stadig fjernt at efterspørge møbler, der
er skabt ud fra cirkulære principper. Dette selvom der langsomt er en stigende
bevidsthed omkring begreber som bæredygtighed, cradle-to-cradle og cirkulær
økonomi. Det vil kræve en større ændring i vores forbrugsmønstre, hvis vi skal
opbygge en ny forbrugskultur, hvor cirkulær økonomi er et parameter, der indkøbes efter. Dette gælder både for den private forbruger, for virksomheder og
det offentlige36.

Forbrugerne skal hjælpes på vej

8,7

ErhvervsPhD-studerende ved Aalborg Universitet og 3R Kontor Heidi Simone
Kristensen påpeger, at mange private forbrugere kender til begreberne bæredygtighed og cirkulær økonomi, men at de ofte finder det svært at vurdere præcis, hvad de skal efterspørge, og hvilke parametre der skal være i orden. Hun
forklarer:

blev der solgt økologiske
fødevarer for i 2016

“Både producenterne og i høj grad også forbrugerne har et ansvar i forhold til cirkulær
økonomi. Men jeg tror, der er et problem i, at vi som forbrugere ikke altid ved, hvad vi
skal spørge om – hvad vi skal “forlange” af producenterne. Vi ved, der er noget, der hedder
cirkulær økonomi, og noget der hedder bæredygtighed, men det er ikke konkret. Det kan
gøre markedet usikkert for producenterne i forhold til at satse på cirkulære forretningsmodeller” 37.

20-22% af danskerne vil
betale op til

Transparens og troværdighed

mia. kr.

25%
mere for bæredygtige produkter

I kølvandet på mange virksomheders fokus på miljø og bæredygtighed samt forbrugernes øgede interesse for et mere bevidst og bæredygtigt forbrug, stiger
incitamenterne for en virksomhed til at fremstå miljømæssigt ansvarligt. Det
kan derfor i visse tilfælde være fristende for en virksomhed gennem branding og
marketing at oversælge et produkt eller en service til at være mere grøn end den
i virkeligheden er.
For den enkelte virksomhed kan det give bagslag, hvis kunder og forbrugere ikke
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“Både producenterne og i høj grad også
forbrugerne har et ansvar i forhold til
cirkulær økonomi. Men jeg tror, der er et
problem i, at vi som forbrugere ikke altid
ved, hvad vi skal spørge om – hvad vi skal
“forlange” af producenterne. Vi ved, der er
noget, der hedder cirkulær økonomi, og
noget der hedder bæredygtighed, men det
er ikke konkret. Det kan gøre markedet
usikkert for producenterne i forhold til at
satse på cirkulære forretningsmodeller”
- Heidi Simone Kristensen, ErhvervsPhD-studerende
ved Aalborg Universitet og 3R Kontor
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er overbeviste om, at virksomheden rent faktisk agerer, som den påstår. På den
lange bane skaber greenwashing en mistillid mellem virksomheder og forbruger
og kan desuden være konkurrenceforvridende.
En måde at sikre sig som virksomhed er gennem åbenhed om hele processen.
Steffen Max Høgh fra 3R Kontor forklarer, hvorfor netop gennemsigtighed er
afgørende for deres virksomhed:
“Vi arbejder meget med fuldkommen transparens. I alle vores rapporter fremgår det sort på
hvidt hvor møbler, vi ikke kan afsætte eller nedbryde på en miljømæssig forsvarlig måde,
ender. Greenwashing er en alvorlig trussel mod bæredygtigheden og cirkulær økonomi” 38.
Ved cirkulær økonomi er det desuden vanskeligt at vurdere, om produkter eller
materialer er genbrugte eller ej, og i hvilken grad de er det. En mærkningsordning kan gøre det nemmere for forbrugerne at handle på et oplyst grundlag.

Certificering og oplysning

I dag findes der ikke en fælles cirkulær certificering, der gælder globalt eller i
hele Europa. Derimod er der mange forskellige certificeringer og mærkningsordninger, som virksomhederne kan gå efter, eksempelvis B Corp, Svanemærket,
EU-Blomsten, fairtrade eller cradle-to-cradle certificeringen. Der findes både
certificeringer på produktniveau og generelt for virksomheden.
Målet med Svanemærket og EU-Blomsten er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug,
bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til svanemærkede
produkter fastsættes. På den måde fremmer de cirkulær økonomi, men
repræsenter ikke en rendyrket cirkulær mærkningsordning39.
Kvist Industries er producent af mange af de danske klassikere fra Arne Jacobsen og Piet Hein. I arbejdet med bæredygtighed og cirkulær
økonomi vil de særligt fokusere på rådgivning og samarbejde med deres kunder. Foto: Kvist.
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Hos Kvist Industries arbejder man med Svanemærkningen, men efterspørger en
fælles ordning. Michael Eirup fra Kvist Industries fortæller:
“Der er rigtig mange certificeringsordninger at vælge mellem i dag. Vi går efter Svanen,
men vi ville ønske, der var én fælles europæisk certificeringsordning. Det ville gøre alt
meget nemmere. Hvis alle skulle leve op til de samme krav og dermed have den samme certificering, så var det hele meget mere transparent” 40.
En fokuseret mærkningsordning kan med fordel gå hånd i hånd med en oplysningskampagne for at udbrede viden og kendskabet til ordningen samt begrebet
cirkulær økonomi.

Ejerskab og status – fra eje til leje

Siden den industrielle revolution og op gennem det 20. århundrede har det at eje
ting været udtryk for status og økonomisk stabilitet. Denne forestilling hænger
stadig ved i dag, selvom vi i stigende grad bliver bevidste om behovet for at
omtænke nogle af disse forbrugsnormer.
Nye tegn på ændring i forbrugsmønstre er deleøkonomi og leasing, der så småt
er begyndt at vinde frem. Særligt på bilmarkedet er denne tendens slået igennem. Men der er stadig en stor værdi og status i at eje, når det gælder møblerne
i vores hjem.
ErhvervsPhD-studerende Heidi Simone Kristensen peger på, at det nok er en
af de største kulturændringer for særligt den private forbruger at skifte fra at
eje til at leje. Hun peger dog også på, at den nuværende ungdomsgeneration
kan være mere indstillet på at blande møbler, de selv ejer, med møbler de lejer
i en periode, eller som de deler med andre. Desuden forklarer hun, at man kan
forestille sig fremtidige modeller, hvor man lejer hele indretningsløsninger, der
skifter til ens behov afhængigt af, hvor man bor, om man er studerende, en lille
familie eller pensionist.
I USA findes der allerede koncepter med leasing af møbler. For eksempel Feather
Light, som er en udlejningsservice med møbler til det private marked.
IKEA afprøver også nye cirkulære forretningsmodeller. Blandt andet arbejder IKEA med take back-ordninger i udvalgte markeder, og IKEA’s CEO Jesper Brodin meddelte under en debat ved World Economic Forum i starten af
2018, at IKEA er klar med et koncept, hvor deres kunder kan lease møbler41.
Ifølge Professor Arne Remmen er det helt afgørende, at møbelgiganter som
IKEA kommer med i en cirkulær omstilling, fordi de har den største volumen42.
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“Vi arbejder meget med fuldkommen
transparens. I alle vores rapporter fremgår
det sort på hvidt hvor møbler, vi ikke kan
afsætte eller nedbryde på en miljømæssig
forsvarlig måde, ender. Greenwashing er
en alvorlig trussel mod bæredygtigheden
og cirkulær økonomi”.
- Steffen Max Høgh fra 3R Kontor
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Den offentlige
sektor
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En omstilling til cirkulær økonomi kan hjælpes på vej af den
offentlige sektor. Blandt andet ved at inddrage cirkulære
økonomiske krav i offentlige udbud og indkøb. I september 2018 lancerede regeringen sin strategi for cirkulær
økonomi, der skal forbedre mulighederne for omstilling
til cirkulær økonomi.
Ifølge Dansk Industri bør den offentlige sektor være driver for cirkulær økonomi.
Særligt den store indkøbsvolumen i den offentlige sektor nævnes som et strategisk middel til at drive en cirkulær omstilling43. I regeringens strategi for cirkulær
økonomi sættes der fokus på virksomhedernes betydning for omstillingen44.
Ved at opstille cirkulære indkøbskrav kan det offentlige medvirke til at drive
markedet fremad og skabe større sikkerhed for afsætning af møbler, der er skabt
ud fra cirkulære principper.

Offentlige udbud og indkøb

De offentlige udbud og indkøbsaftaler har et overvejende fokus på pris, som
vanskeliggør indarbejdelse af cirkulære parametre. Selvom regeringen i sin nye
strategi ønsker at fremme både cirkulære indkøb og totaløkonomien45, er der
stadig et stykke vej, før det er implementeret.

Højer Møbler arbejder sammen med Aalborg
Kommune om læringsrum. De tilbyder
møbler, der kan bruges i flere sammenhænge og tænker bæredygtighed i deres
produktion. Med fremtidens behov i skoler
og andre læringsmiljøer er der behov for
at der bliver tænkt utraditionelt og bæredygtigt, hvor møblerne kan bruges i flere
sammenhænge og lettere kan vedligeholdes.
Foto: Højer Møbler.
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40%
20%
20%
20%

Projektleder i virksomheden Højer Møbler, Mette Lund Petersen forklarer:
cirkulær økonomi
kvalitet

- “Skolerne er låst af offentlige udbudsregler og skal købe på en indkøbsaftale, som kommunen udformer… hos kommunernes indkøbskontorer har kutymen i mange år været, at pris
er det vigtigste parameter, hvilket direkte modarbejder leverandørernes arbejde med innovation og bæredygtighed… Skolerne prioriterer heller ikke at købe bæredygtigt. De har en
årlig budgetramme fra kommunen, hvilket gør, at de er meget økonomisk presset og derfor er
de nødsaget til at prioritere pris frem for lang levetid og bæredygtige materialer” 46.

totaløkonomi

Nogle kommuner og virksomheder har alligevel fundet en løsning.

rådgivning

I Aalborg Kommune har Højer Møbler for eksempel vundet et udbud på skolemøbler, der indeholder cirkulære krav. I Aalborg Kommunes udbud af bæredygtige læringsmiljøer havde kommunen som noget nyt valgt tildelingskriteriet
’bedste forhold mellem pris og kvalitet’, for herved at kunne anvende cirkulær
økonomi som underkriterium.

(Tildelingskriterier i Aalborg Kommune)

Cirkulær økonomi vægtede i den samlede bedømmelse 40%, mens henholdsvis kvalitet, totaløkonomi og rådgivning hver vægtede 20%. Cirkulær økonomi
blev delt op i ’delkriterier’ og hvert kriterie vægtede med varierende procenter:
Levetid 30%, vedligeholdelse 25%, genbrug 20%, istandsættelse 15% og materialegenanvendelse 10%. Således pegede Aalborg Kommunes udbud tydeligt på,
at man ønskede løsninger, der tilbød hele scenarier med en vedligeholdelsesplan
og et stærkt cirkulært mindset. Birgitte Krebs Schleemann, projektleder i
Aalborg Kommune, uddyber baggrunden:
”I Aalborg Kommune er vi begyndt at købe cirkulære læringsmiljøer, hvilket forventes at
blive en god forretning for kommunen. Med den nye indkøbsaftale køber vi ikke længere
stole og borde men læringsmiljøer, hvor skolerne køber rådgivning om indretning sammen
med møbler, som kan være genbrugsmøbler, istandsatte møbler eller helt nye møbler. Med
cirkulær økonomi arbejder man med at tingene kører i kredsløb, hvor design med fokus på
holdbarhed og adskilbarhed samt genbrug er helt centrale elementer. Rådgivningen handler
om at få indrettet de bedste rammer for læring, og her forventes det i sidste ende at give
færre sygedage for både lærere og elever, når bevægelse og skiftende stillinger tænkes ind i
læringsmiljøer. Det handler i virkeligheden om at købe smart ind, så vi opnår den bedste
effekt på den sociale, miljømæssige og økonomiske bane. Vi ser et kæmpe potentiale i
cirkulær økonomi – ikke kun inden for skolemøbler – men ved mange andre indkøb, hvad
enten man er en offentlig eller en privat virksomhed” 47.
Højer Møbler arbejder på, at de med tiden også kan operere med leasing- eller
take back-ordninger, der gør virksomheden i stand til at tage møblerne tilbage
fra skolerne, sætte dem i stand og dernæst lease eller sælge dem igen til en ny
kunde, der så kan have glæde af dem og holde dem i cirkulation.
Professor Arne Remmen mener, at det offentlige kan spille en rolle ved at ændre
forbrugsmønstre i retning af for eksempel leasing:
“Den store barriere er nok at få folk til at stille ind på andre forretningsmodeller, at man
for eksempel vænner sig til at lease. Her kunne det offentlige gå forrest og tilbyde sig. Langt
de fleste tror, at de skal have nogle nye møbler, det er jo faktisk forståelsen af hvad møbler
er, vi skal udfordre” 48.
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Økonomi +
Miljø +
Social =
3 Bundlinjer

Totaløkonomi og de tre bundlinjer

Ved at tænke i tre bundlinjer (en økonomisk, en miljømæssig og en social) frem
for den traditionelle økonomiske alene, ser 3R Kontor det som en del af forretningsmodellen, at unge, der tidligere har haft svært ved at holde på et arbejde,
bliver ansat til reparations- og vedligeholdelsesarbejde i virksomheden. Gennem
ansættelsen bliver de jobparate og kan senere varetage et andet job. At unge
udsatte fra en kommune, bliver ansat i 3R Kontor til at istandsætte møbler til
en offentlig indretningsopgave, kan være en økonomisk gevinst for kommunen
ifølge virksomheden.
Kommunerne er endnu ikke helt gearet til at tænke økonomien som én total
på tværs af afdelinger og aktiviteter, og det er stadig svært at dokumentere og
beregne gevinsten ved et bæredygtigheds- eller socialt regnskab.
ErhvervsPhD-studerende ved 3R Kontor Heidi Simone Kristensen forklarer:
“Internt i kommunerne, på tværs af afdelinger og budgetter er der nogle konflikter. Man
er nødt til at se på tværs, eksempelvis at tænke cirkulær økonomi eller brugte møbler ind i
indkøb, og på sociale arbejdspladser, når møblerne skal repareres. Det kræver måske, at der
prioriteres lidt mere på møbelbudgettet, men det spares så på andre budgetter. Det løser et
problem for kommunerne, men det er et helt andet sted, og det er ikke sikkert, at det er så
målbart. Derudover er der jo en miljømæssig gevinst, men hvordan måler man det?49”

En gylden mulighed for dansk erhvervsliv

I september 2018 lancerede regeringen sin strategi for cirkulær økonomi som
en opfølgning på Advisory Board’s anbefalinger. Ifølge Advisory Board ligger der
et stort potentiale for vækst, beskæftigelse og miljøet til gavn for Danmark gennem omstilling til cirkulær økonomi, og dansk erhvervsliv spås store fremtidsmuligheder ved at være first mover i en omstilling.
I strategien sætter regeringen blandt andet fokus på virksomheders muligheder
for en omstilling til cirkulær økonomi ved følgende indsatser (uddrag)50:
Styrke virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling ved at
• Fremme cirkulær forretningsudvikling i SMV’er
• Etablere én indgang til det offentlige for virksomheder med cirkulære forretningsmodeller
• Udvide adgangen til finansiering af cirkulære forretningsmodeller
Fremme cirkulær økonomi gennem design ved at
• Indarbejde cirkulær økonomi i produktpolitikken
• Øge dansk deltagelse i europæisk arbejde med cirkulære standarder
Ændre forbrugsmønstre gennem cirkulær økonomi ved at
• Fremme cirkulære indkøb
• Øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb
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Case-interview: Really

Tekstilgranulat er råmaterialet, som
Really anvender til sine produkter

Really er løsningen for tekstiler, der
ikke kan upcycles
Af Anders Skou Kristiansen

Virksomhed:
By: 		
Etableret:
Ansatte:

Really
København
2013
4

Really bruger end-of-life
tekstiler til at skabe nye
materialer til design- og
arkitekturindustrien.
Tekstilerne sources blandt
andet gennem partnerskaber
med Kvadrat, De Forenede
Dampvaskerier og Berendsen.

Nogle tekstiler bliver bare aldrig tekstiler igen.
Det har de erkendt hos virksomheden
Really, der producerer produkter af
”end of life-tekstiler”, som direktør
og medstifter af virksomheden Wickie
Meier selv beskriver det. Men tekstilerne kan blive til andre produkter, der
stadig har brugbare kvaliteter.
- Vores produkt er et materiale af hårdt
komprimerede tekstiler, som kan bruges i et bredt udsnit af industrier. I
øjeblikket benyttes det til blandt andet
skabslåger, bordplader, hylder og andet

i samme stil, mens vi også arbejder på
et akustisk filt-materiale, som kan bruges til blandt andet lofter. Vi kalder det
engineered materials, da der er tale
om tekstiler, der aldrig kommer til
at fungere som tekstil igen, forklarer
Wickie Meier.
Et ambitiøst foretagende med
ydmyghed
Udgangspunktet har siden starten
været at lave et cirkulært produkt,
der kan genanvendes andre steder,
end det oprindeligt stammer fra.
Materialet er simpelthen udviklet til at
være cirkulært i sig selv og kan derfor
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“Nogle tekstiler bliver bare aldrig tekstiler igen.”

re-cirkuleres i den samme proces. Der
er dog også udfordringer forbundet
med at recirkulere et produkt, der er
lavet til netop dét, mener Wickie Meier.
- Vi har mulighed for at tage et produkt tilbage, nedbryde det og skabe et
andet produkt igen. Det kræver dog
– som al anden produktion – energi
først at nedbryde noget, og derefter at bygge det op igen. Vi har derfor
designet nogle modeller, hvor vi blandt
andet også kan nøjes med at skrælle
lag af, tilføre nyt, og dermed have et
helt nyt udtryk, selvom en stor del at
produktet er gammelt. På denne måde
bevarer vi en ressource i et værdifuldt
kredsløb så længe som muligt. Målet
var at skabe et materiale, der kan indgå
i andre sammenhænge, men samtidig
et materiale, der er smukt og kan genbruges mange gange.
I Really upcycler vi tekstiler, da produkterne vi producerer, holder længere, har en funktion i en industri som
betragtes som mere værdifuld end
mode og har et højere prispunkt. Hos
Really ved de godt, at det er umuligt
at upcycle bomuldsbaserede tekstiler
til nye tekstiler. Teknologien er ikke til
stede i dag til dette. Nogen vil måske
rynke på næsen af, at Really bevidst
downcycler tekstil fremfor at forsøge
at upcycle det. Wickie Meier forsikrer
dog, at det ikke er Really selv, der ikke
vil upcycle:
- Rom blev ikke bygget på én dag, og
vi redder heller ikke kloden på én dag.
Det er et langt, sejt træk, og selv om
den teknologiske udvikling går stærkt,
så er vi endnu ikke et sted, hvor tekstil direkte kan upcycles. Vi tror på, at
man skal gøre det, der giver mening

i øjeblikket, og i fremtiden kan vi så
gøre endnu mere, når teknologien
tillader det. Desuden er tekstilaffaldsproblemet voksende og derfor en
affaldsfraktion, der skal flere løsninger
til at eliminere.

ding af forskellige materialer, hvorfor
vi oplever svind, siger Wickie Meier.

Volumen er vigtig
En af årsagerne til Reallys eksistens
skal findes ved tekstil som materiale.
Tekstilproduktion forurener meget
(en af top tre forurenende brancher i
verden), mens det ikke gør det bedre,
at meget lidt tekstil bliver genanvendt.
Modetøj kan gensælges, men mange
tekstiler ender med at have en alt for
kort levetid. Det satte Really sig for at
gøre noget ved, men de gjorde samtidig det, som i dag har vist sig afgørende
for deres eksistens.

- Vi sælger til møbelindustrien, som
bruger materialet til bordplader,
kabinetter, reolsystem og andet,
modeindustrien, som bruger det til
indretning i butikker og til projekter
som kontorindretning, hotelindretning og lignende. Vi skal også levere en
del materiale til et nyt hovedkvarter
for Adidas.

De tænkte stort.
- Kritisk masse er vigtig. Vi grundlagde
med det samme et samarbejde med
De Forenede Dampvaskerier, som har
meget tilgængeligt og enkle fraktioner
af ensartet tekstil. Nu arbejder vi med
en polsk leverandør.
Ens værdikæde er utrolig vigtig, hvis
man skal skabe en virksomhed. Vi har
brug for store mængder tekstil, da det
er sjældent, at materialet er 100 procent rent. Som oftest er det en blan-

Det er også en af årsagerne til, at
Really sælger deres produkter til flere
brancher.

For at have adgang til tekstiler og til
High End design kunder, indgik Really
et partnerskab med Kvadrat i slutningen af 2014. De bruger Kvadrats
salgsled, men sælger også til modeindustrien, som nu er ved at indse, at de
står på en brændende platform. Men
det har også taget tid at løbe det hele
i gang.
- Vi lancerede først sidste år, så meget
tid er gået med at vise, at vi kan
levere på et kontinuerligt højt niveau
og samtidig med at skabe en masse
dialog med potentielle partnere. Så
det er først nu, vi høster frugterne,
siger Wickie Meier.

“Udgangspunktet har siden starten været at lave et
cirkulært produkt, der kan genanvendes andre steder, end det oprindeligt stammer fra.“
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Reallys møbelplader af hårdt komprimeret tekstiler. Kan benyttes til fx skabslåger, bordplader og hylder.

“Dette er ikke bare et
nyt produkt, men et nyt
mindset.“

Ikke uden udfordringer
- Der skal kolde økonomiske tal til for
at overbevise industrierne om, at der
er en god forretning i det. Så skal man
have foden inden for hos en bordpladeproducent, så kræver det, at man kan
vise dem, at prisen falder, hvilket kan
være svært, når man er en lille virksomhed.
Sådan forklarer Wickie Meier det, når
snakken falder på, hvordan de har formået at pitche deres materiale til kunderne. Det har ikke været nemt, for

som verden ser ud i dag, kan det godt
være, at bæredygtighed er det ”rigtige”
at gøre. Det er dog sjældent det billigste eller mest bekvemmelige.
- Alting er meget billigt i dag - og
bæredygtighed er ikke billigt. Kunden
skal strække sig lidt ekstra, hvis de
vil have et bæredygtigt materiale, og
den forståelse er ikke altid lige til, når
vores produkt er dyrere end alternativet, der ikke er bæredygtigt.Vi stiller
høje krav til materialeleverandører,
men kunderne vil ikke nødvendigvis
betale for det.
En anden udfordring har været firmaets take back-ordning, hvor de tager
et produkt retur og enten istandsætter
eller nedbryder og genbruger det.
- Det, der tit hæmmer, og også hæmmer os, er, at vi lever i en verden,
hvor alt er super convenient. Mange

ikke-bæredygtige materialer kan alt,
de har et lavt prispunkt, man kan
påføre dem alt – men sådan er det bare
ikke altid med bæredygtighed. Vi kan
jo for eksempel ikke bruge produktet igen, hvis kunderne har puttet en
masse forskellige ting på overfladen.
Og så tror mange, at en take back-ordning er en gratis omgang. Det er det
ikke. Vi kommer jo desværre ikke og
henter én bordplade i Spanien. Og så
er folk hurtige til at spørge ”jamen,

“For mange venter på,
at tingene bliver helt
perfekte. Men der er
ikke noget, der er helt
perfekt. Det perfekte
eksisterer ikke.”
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hvor cirkulært er det så?”. Der er det
vigtigt at huske, at møbelfabrikanternes kunder er ikke vores kunder.
Vi sælger et råmateriale, siger Wickie
Meier.
Fremtiden for cirkulær økonomi og
Really
Der er ifølge Wickie Meier mange
myter i cirkulær økonomi.
Det er et helt nyt system, der skal op at
stå og derfor ikke et quick fix. Mange
er villige til at investere i en bedre og
mere bæredygtig fremtid, men der er
ofte et for abstrakt og langsigtet forhold til, hvor investeringerne skal ligge. Rigtig mange virksomheder investerer i innovation, hvor resultaterne
ligger fem til otte år ude i fremtiden.
Der er ikke ret mange, der vil skabe
forandringen lige nu. For mange venter på, at tingene bliver helt perfekte.
Men der er ikke noget, der er helt perfekt nu, det perfekte eksisterer ikke,
siger hun.
Derfor kunne Really heller ikke nøjes
med at skabe et nyt materiale. Der
skulle mere til.

Reallys gode råd om
cirkulær økonomi:
• Find dit fokus
• Accepter at der er ting du
ikke kan ændre
• Indgå i samarbejder og
partnerskaber
• Accepter at det ikke
bliver perfekt fra start,
men find noget, der
fungerer.

- Dette er ikke bare et nyt produkt,
men et nyt mindset. Virksomheder
skal se cirkulær økonomi og bæredygtighed meget mere som deres core
business, for det giver mening.
Fremtiden ser lys ud for Really, mener Wickie Meier. Og der er bestemt
ambitioner i foretagendet.
- Vores mål er at blive verdensleder
på tekstil upcycling. Vi skal lave flere
materialer, også polyester og sådan,
ikke bare uld og bomuld. Spørgsmålet
er også, om vi selv skal til at producere produkter på et tidspunkt. Her
vil produkterne så skulle defineres ud
fra produktdesign inden for cirkulær
økonomi. Desuden er det hele delen
med uddannelse inden for cirkulær

“Viljen til at ville skaber forudsætningerne
for at kunne”, hørte jeg
en sige forleden. Det
er jo sandt nok. Husk,
at ting tager tid. Og så
bare ét skridt ad
gangen.”

økonomi. Fremtiden ændrer sig hurtigt, så det bliver spændende at se,
hvordan vi som firma ender med at se
ud.
- Vi tror på, at fremtiden bliver meget
mere servicebaseret. Rådighed fremfor ejerskab vinder i højere grad frem.
Og så skal vi have mere vidensdeling.
Vi skal alle lære af hinanden, hvis vi
skal blive bedre, siger Wickie Meier.
Reallys gode råd om cirkulær
økonomi
For Wickie Meier er der ingen tvivl
om, at fremtiden skal være bæredygtig. Bæredygtighed er dog mange ting,
så det gælder om at finde sin plads i
systemet.
- Hvor kan du skabe værdi i det
cirkulære system? Find dit fokus.
Accepter, at der er ting, du ikke kan
ændre på. Samarbejder og partnerskaber er enormt vigtige. Du skal
finde en accept af, at det ikke starter
med at være perfekt. Mange ting er
ikke udviklet nok i dag, så man er nødt
til at finde noget, der kan fungere.
Og så skal det være i en skala, hvor
det kan anvendes til noget. ”Viljen til
at ville skaber forudsætningerne for
at kunne”, hørte jeg en sige forleden.
Det er jo sandt nok. Husk, at ting tager
tid. Og så bare ét skridt ad gangen.
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Case-interview: Holmris B8

Virksomhed: Holmris B8
By: 		
Bjerringbro
Etableret:
1914 (B8)
		1937 (Holmris)
Ansatte:
Ca. 400 (hele
		Holmris Group)
Holmris B8 leverer
møbler og professionelle
indretningsløsninger
til virksomheder og
organisationer. De arbejder
løbende med at implementere
cirkulære økonomiske
principper, der giver mening
for både miljø og bundlinje.

Cirkulær Økonomi:
Fra tilfældig mulighed til
strategisk indsatsområde
Af Anders Skou Kristiansen
Gudenåens vand løber direkte forbi
møbelvirksomheden B8 i det smukke
landskab ved Bjerringbro. Vand er der
også løbet gennem åens nabo. B8 er
ikke længere, hvad det tidligere var.
I 2018 meldte koncernen ud, at de
fusionerede med den hidtidige
konkurrent HOLMRIS. Derfor er
navnet nu ændret, mens en ny strategi
for den samlede virksomhed er under
udarbejdelse. Allerede på nuværende
tidspunkt er den ”nye” virksomhed
HOLMRIS B8 dog langt med flere
tiltag inden for cirkulær økonomi og
bæredygtighed.

Også selv om virksomheden kom med
på hele bæredygtighedsbølgen ved
det, proces and quality manager Anne
Stokvad Madsen selv kalder ”lidt et
tilfælde”. Selv har hun været hos B8
de seneste 14 år, hvor hun siden 2007
har været travlt beskæftiget af ”alt
om compliance, miljøcertificeringer,
SSR-rapportering og andet, der lugter
af bæredygtighed og lignende”.
”Vi sælger indretningsløsninger –
ikke blot møbler”
Hvis man går og tror, at HOLMRIS
B8 ”bare” sælger møbler, så tager man
grueligt fejl. Over de senere år har
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”Når man først har taget skridtet ud i bæredygtighed og cirkulær økonomi, så finder man også
ud af, at det er spændende og rummer fornuftige
forretningsmodeller. Ens mindset ændres, når
man først er i gang.”

virksomheden transformeret sig til at
være langt mere end kun salgsorienteret.
- Vi sælger hele indretningsløsninger.
Vi udbyder ikke decideret totalentreprise, men vi agerer fra tid til anden
projektledere på indretningen af faciliteter, hvor det ikke ”kun” er møblerne, vi skal levere. I dag er vi meget
mere end ”kun” møbler, siger Anne
Stokvad Madsen.
Det viser sig også ved virksomhedens
arbejde med bæredygtighed og i sær-

deleshed cirkulær økonomi.
- Faktisk kom vi i gang ved et tilfælde.
Hos Telenor i Oslo havde de en udfordring med at skulle være flere mennesker på mindre plads. Så det måtte
vi hjælpe dem med en designmæssig
løsning på, som helst ikke skulle indbefatte at udskifte al inventaret, så
vi måtte komme op med en kreativ
løsning, siger Anne Stokvad Madsen.
Løsningen blev at tage et eksisterende
HOLMRIS B8-design og gentænke den:
- Vi udviklede for noget tid siden en

patenteret bærebjælke til vores borde,
som er ret smart. Den er fleksibel og
nem at stille op, hvilket betyder, at vi
også kunne halvere den, hvorfor vi kun
havde brug for nye bordplader fremfor helt nye borde. Så på den måde var
det lidt tilfældigt, vi kom i gang med
cirkulær økonomi, forklarer Anne
Stokvad Madsen.
Det var i 2004. Sidenhen er virksomheden fortsat med at udvikle sig i en
bæredygtig retning, da de først så, at det
gav mening for både miljø og bundlinje.
- Når man først har taget skrid-
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”Bæredygtighed og
cirkulær økonomi kan
helt sikkert gøres til en
fornuftig forretning,
men som med stort set
alt andet er man nødt
til at investere, før der
er et afkast.”

tet ud i bæredygtighed og cirkulær
økonomi, så finder man også ud af, at
det er spændende og rummer fornuftige forretningsmodeller. Ens mindset
ændres, når man først er i gang.
Det koster ikke ekstra at bruge
hovedet
Hos HOLMRIS B8 er det nu blevet
en integreret del af virksomheden
at tænke en ekstra gang, inden man
træffer en beslutning – især med det
bæredygtige for øje.
- På et tidspunkt havde vi et fastbrændselsfyr stående ude bagved, hvor
vi fyrede med de små rester af spånplader, vi ikke kunne bruge til noget.
Det gjorde vi, lige til vi etablerede et
samarbejde med Novopan Træindustri, som nu aftager dem og forarbejder
dem til nye spånplader. På den måde
vinder begge parter, og vi gør noget
godt for miljøet i stedet for blot at
brænde dem af, siger Anne Stokvad
Madsen.
Netop det med at tænke sig lidt ekstra
om er også blevet en inkarneret del af
virksomheden over de senere år.
- Hele vores CSR-strategi er bygget op
omkring ansvarlighed. Vores ledelse
har altid troet på at behandle både

mennesker og materialer ordentligt,
hvilket også er grunden til, at vi går så
meget op i vores certificeringer, blandt
andet FSC. Vi kan jo ikke komme til
vores kunder og sige ”vi kom altså til at
fælde det sidste egetræ i sidste måned.
Men kan I bruge noget bøg”? Det handler også om at sikre os selv og vores
indtjening på den lange bane.

strategi er på plads, skal vi i gang med at
kigge på, hvem vi kan etablere givende
samarbejder med. Det giver mening
på den lange bane og højner vores
respektive konkurrenceevne. Vi går i
øjeblikket primært efter de lavt hængende frugter ud fra devisen ”hvad kan
vi gøre for at gøre godt, uden at det
bliver raketvidenskab”.

Hos HOLMRIS B8 er de meget bevidste
om, at den økonomiske ansvarlighed
skal følges med den bæredygtige samvittighed. Ellers kan det være lige
meget:

Allerede i 2007 begyndte de derfor
at kigge på, hvordan de relativt nemt
kunne gøre noget, der skåner miljøet.
Det lille tiltag var dog noget, ledelsen lige skulle acceptere. Det gjorde
de dog hurtigt, da Anne Stokvad Madsen kunne præsentere dem for positive tal.

- Hvis vi ingen penge tjener, kan vi ikke
blive ved at udvikle os i en bæredygtig
retning. Bæredygtighed og cirkulær
økonomi kan helt sikkert gøres til en
fornuftig forretning, men som med
stort set alt andet er man nødt til at
investere, før der er et afkast. Det
gælder også her. Vi forsøger at gøre
det så godt vi kan, både økonomisk og
bæredygtigt, men vi skal sætte økonomien forrest, hvis vi skal kunne blive
ved at opprioritere bæredygtigheden,
siger Anne Stokvad Madsen.
Samarbejder, kemikalier og kolde
kontanter
Hos HOLMRIS B8 står ’samarbejder
højt på listen over initiativer, der kan
virke fremmende på arbejdet med
bæredygtighed og cirkulær økonomi.
- Efter fusionen, når den overordnede

- Vi skiftede til en vandbaseret lak til
flere af vores møbler, hvilket gav lidt
rynken på næsen, da der skulle bruges
mere af den, hvilket naturligt nok gav
en højere pris på det samlede produkt.
Der gik dog ikke så længe, før vi kunne
se, at den nye lak hærdede hurtigere
end den gamle, og samtidig hærdede
den nye lak ved en lavere temperatur
end den gamle. Pludselig var det en
god investering. Det hjælper altid at
kunne vise ledelsen konkrete tal, og
det kunne vi her, siger Anne Stokvad
Madsen.
Et andet fokusområde er samarbejder.
Her har HOLMRIS B8 opkøbt en partner, de tror på kan flytte dem langt.

”Vi kan jo ikke komme til vores kunder og sige ”vi
kom altså til at fælde det sidste egetræ i sidste
måned. Men kan I bruge noget bøg?” Det handler
også om at sikre os selv og vores indtjening på den
lange bane.””
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- Med opkøbet af 3R Kontor, der
istandsætter og leaser brugte kontormøbler ud, åbner vi op for en ny
del af vores virksomhed. Vi vil gerne
rykke på bæredygtigheden, og det tror
vi på, vi kan med 3R Kontor, der er
en slags omvendt værdikæde i forhold
til HOLMRIS B8, siger Anne Stokvad
Madsen.
Service over salg fremover
- Skal vi være en produktforretning
eller en serviceforretning i fremtiden?
Eller begge dele?
Det er spørgsmålet fra Anne Stokvad
Madsen, som også kan fortælle, at de
i virksomheden er begyndt at kigge
meget på designet af deres produkters
opbygning allerede i designfasen. De
inddrager materialeeksperterne under
designprocessen, så de får en sparring
på, hvorvidt givne materialer er fornuftige at bruge i et givent design.
Men der er også meget andet.
- Vi har haft meget fokus på at bygge
serviceforretningen op, hvor vi også
kommer ud og sætter hele indretningsløsninger op – inklusive gulve, lofter,
planter, det hele. Det er en klar ændring i kulturen og samtidig en helt
bevidst strategi.

Holmris B8’ gode råd om
cirkulær økonomi:
• Få styr på logistikken
særligt hvis du vil lave
take back ordning eller
leasing
• Tilknyt gode
samarbejdspartnere
• Tænk tingene godt
igennem

Og det er ikke det eneste aspekt af
serviceforretningen, de arbejder med
hos HOLMRIS B8, fortæller Anne
Stokvad Madsen.- Efter opkøbet af 3R
Kontor er det nærliggende for os at
kigge på, om vi skal sælge nye møbler
til kunderne eller kigge på, om vi kan
sætte det, de har i kælderen i stand. Vi
administrerer nu også lagerbeholdning
af møbler for kunder, for eksempel
banker, der åbner eller lukker filialer
og på denne måde sikrer sig en operationel løsning.

stadig udstikkes en overordnet strategi,
som sidenhen skal finpudses og implementeres i de forskellige afdelinger.
Det til trods synes Anne Stokvad Madsen at have en klar indikation af, hvilken retning HOLMRIS B8-koncernen
skal i for fremtiden.
- I løbet af det næste år skal vi naturligvis have helt klare retningslinjer på,
hvordan vi fremover vil agere som
firma. Vi regner også stærkt med at
have kørt 3R Kontor i stilling som
den ”bagvendte værdikæde”, hvor vi
kan tage møbler, vi sælger, tilbage og
istandsætte for så at lease eller sælge
dem igen.
Når først den overordnede strategi er
helt på plads, så skal der øget fokus på
de nye forretningsmodeller.
- Vi kommer til at fokusere mere på
leasing i fremtiden. Vi bliver højst
sandsynligt en servicevirksomhed i
højere grad, end vi allerede er. Kunderne begynder at efterspørge det, så
det er også et spørgsmål om at være
klar, når kunderne er der.
At være klar, når kunderne er der,
er også mantraet for fremtiden samt
HOLMRIS B8’s råd til andre, der
gerne vil bringe cirkulær økonomi og
bæredygtighed ind i deres forretning.
- Kig på, hvad du har: kan det skabe
værdi på en anden måde, end det plejer? Sørg for, at logistikken spiller. Det
er rigtig fint at have take back-ordninger eller leasing, men fungerer logistikken ikke, så er det spildte
kræfter. Tilknyt gode samarbejdspartnere og tænk tingene hele vejen rundt.
Så får man mest ud af det cirkulære
arbejde, slutter Anne Stokvad Madsen.

Fleksibel fremtid
Fusionen mellem HOLMRIS og B8 er
knapt faldet helt på plads, og der skal
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Case-interview: 3R Kontor

Virksomhed: 3R Kontor
By: 		
Aarhus,
		Højbjerg
Etableret:
2015
Ansatte:
13
3R Kontor opkøber
kontormøbler, som de
sætter i stand og sælger
videre til en pris, der
ligger under markedets
nypris. Virksomheden
arbejder desuden med
sociale ansættelser og et
donationsnetværk, hvor
de tilbyder gratis møbler
til skoler, foreninger og
velgørende organisationer.

3R Kontor:
Brugt og bæredygtig business
Af Anders Skou Kristiansen

For tre år siden poppede 3R Kontor op
af ingenting og gik i gang med at sælge
brugte og istandsatte kontormøbler til
langt billigere priser, end de lineært
tænkende konkurrenter kunne. Årsagen til det er firmaets cirkulære forretningsmodel, hvor bæredygtighed
spiller en altafgørende rolle for måden,
3R Kontor driver forretning på.
Kulden er tålelig i 3R Kontors kombinerede showroom og kontor i
Aarhus-forstaden Højbjerg, men den
står samtidig i skærende kontrast til
de varme og organiske omgivelser,
der træder frem, da døren til medar-

bejdernes fælles kontor åbner.
Man kan med rette argumentere for,
at det er ganske passende for firmaets
profil og ikke mindst deres business.
Tingene bliver gjort på en måde, der
appellerer til alle, lige fra de profitfokuserede og til dem, der går op i,
at tingene bliver gjort med både etik,
moral og ikke mindst et socioøkonomisk aspekt for øje.
De sidstnævnte bliver der flere og
flere af. Det er godt nyt for 3R Kontor,
der sælger og lejer istandsatte brugte
kontormøbler ud. De møbler, der er
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fuldt funktionsdygtige, men ikke kan
afsættes, får nye ejere via firmaets
”donationsnetværk”. Et initiativ der
flere gange har været i medierne med
positiv omtale til følge. For relativt
nyligt blev de en del af Holmris, der
er landets største forhandler af nye erhvervsmøbler, og det var ikke et tilfælde, at valget faldt på Holmris som samarbejdspartner, selv om 3R Kontor
”var heftigt kurtiseret fra flere sider”,
forklarer Steffen Max Høgh, firmaets
direktør og partner.		

Cirkulær økonomi er fundamentet for
forretningen
Bæredygtighed og cirkulær økonomi
er over de seneste år blevet buzzwords,
mange taler om. Mange virksomheder
har derfor også kastet sig over ”projekt
mere bæredygtig”, men for 3R Kontor
har bæredygtigheden og den cirkulære
økonomi hele tiden været central. Det
er ikke et fokusområde, der med tiden
er blevet opdaget. Det er hjørnestenen
i forretningen og har været det siden
dag ét.

- Vi ved, at cirkulær økonomi kun bliver større og større i fremtiden. Det
er der ingen tvivl om. Derfor var det
vigtigt for os, at vi fandt en partner,
der vil bæredygtighed lige så meget,
som vi selv vil. Med os som add-on får
både Holmris og vi en værdifuld partner, der tilfører værdi for kunden.
Det er vores forretning at reducere
det miljømæssige aftryk, siger han.

- Det skal være bæredygtigt, billigt og
af en høj kvalitet. Og leveres til tiden.
For os er det en god forretning, vi har
sorte tal på bundlinjen, og vi gør noget godt samtidigt. Det er dog også
en krævende branche at arbejde med
cirkulær økonomi i. Vi skal både være
gode købmænd, gode håndværkere
for at sætte varerne i stand, have en
god salgsafdeling, styr på logistikken
og generere noget PR, der giver mening for forretningen, siger Steffen
Max Høgh og fortsætter:

”Vi ved, at cirkulær
økonomi kun bliver
større og større i fremtiden. Det er der ingen
tvivl om.”

- Det er også derfor, vi arbejder så
meget med fuldkommen transparens. I alle vores rapporter fremgår
det sort på hvidt, hvor møbler, vi
ikke kan afsætte eller nedbryde på en
miljømæssig forsvarlig måde, ender.
Green washing er en alvorlig trussel
mod bæredygtigheden og cirkulær
økonomi, hvilket også er årsagen til,
at vi er så ærlige omkring alt, hvad vi
foretager os. Ellers er det intet værd.
Han mener det alvorligt. Det er tydeligt, at han synes, der er noget fundamentalt galt med den måde, vores
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”Der er da noget fundamentalt forkert over, at det er
billigere at producere noget nyt til at se gammelt ud,
end det er at istandsætte og sælg noget brugt.”

verden er skruet sammen på. Ikke på
en måde, hvor han har lyst til at starte
en revolution, men som han siger:
- Man skal være tabt bag en vogn for
ikke at ville med på bæredygtighedsbølgen, siger Steffen Max Høgh.
Virksomheden er bygget på cirkulær
økonomi. Med en vision om at være
foregangsvirksomhed
inden
for
cirkulær økonomi i praksis, giver det
god mening.
- Det giver jo ikke mening, at vi designer nye ting til at se gamle ud.Vi har
rigeligt med gamle ting, der sagtens
kan leve videre. Der er noget fundamentalt forkert over, at det er billigere
at producere nyt til at se gammelt ud,
end det er at istandsætte og sælge noget brugt, forklarer han.

så regner på, hvad det vil koste at få et
flyttefirma til at flytte deres inventar
og møbler til et andet sted, så ændrer
deres syn på tingene sig ofte, forklarer
Steffen Max Høgh.
3R Kontor lever blandt andet også af
at afhente inventar hos virksomheder,
sætte det i stand og sælge det som istandsatte, men brugte, kontormøbler. Store
virksomheder kan ifølge 3R Kontor
godt se ideen i, at deres inventar bliver
”givet væk” og sat i cirkulation, hvis der
samtidig er en fornuftig forretning i det.
En mere holistisk tilgang er derfor
blevet måden, 3R Kontor overbeviser

firmaer om at sælge møbler til dem,
fremfor selv at stå med arbejdsbyrden.
- Det kan lyde som en dårlig forretning for virksomheden, hvis møbler vi
henter. Men så kommer de i tanke om,
at der vist nok også var noget med det
der CSR, og det er måske også økonomisk rentabelt. På den måde kan de
godt se incitamentet til at ”sælge” møblerne til os i stedet for at bruge en
masse tid og kræfter på at kunne sælge
en smule af inventaret til anden side.
Der er dog også udfordringer forbundet med forretningsmodellen, erken-

Skærpede lovkrav giver gode
forretningsmuligheder		
Den danske regering er også blevet
opmærksom på problemstillingen angående klimaudfordringer. Her kan
cirkulær økonomi bidrage positivt til
løsningsforslag, mener de hos 3R Kontor.
- Med nyere og strengere krav til, at
virksomheder også skal forholde sig
til ikke-finansielle aspekter af deres
regnskaber, såsom miljøpåvirkning og
bortskaffelse af inventar, så baner det
vejen for forretningsmodeller som
vores. Det er klart, at der er nogen,
der rynker på brynene, når jeg siger,
at vi ikke vil betale et firma, der skal
flytte, for deres inventar, men gerne
hjælper dem af med det gratis. Når de
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der Steffen Max Høgh.
- Vores primære problem er, at vi ikke
kan levere en konsistent løsning, da
vi ikke selv producerer. Hvis vi har
49 borde af én bestemt slags, men
en kunde skal bruge 50, så er vores
udfordring at overbevise dem om, at
det stadig er en god løsning. Vi oplever dog, at folk tager godt imod det,
når de kan se, at møblerne er 100
procent i orden. Et hårdt patineret
hæve-sænkebord med en slidt linoleumsplade er bare ikke det samme som
en smukt patineret Wegner-gyngestol,
griner han.
Fremtiden er digital			
I de tre år, 3R Kontor har eksisteret,
er virksomheden vokset ganske betragteligt. For et firma, der handler
med kontormøbler, kræver det relativt meget lagerplads.
Kan det minimeres, spår Steffen
Max Høgh en spændende fremtid for virksomheden – men også en
konkurrencebetonet en af slagsen. For
hvordan ændrer forretningen sig, hvis
man kan flytte møbler fra én kunde til
den næste, uden at skulle have det opmagasineret på eget lager?

3R Kontors gode råd om
cirkulær økonomi:
• Væksten er nødvendig
hvis der i samfundet skal
være penge til at gøre
noget helt anderledes i
fremtiden.
• Arbejd med fuldkommen
transparens.
• Bæredygtighed bliver
nemmere når der kommer
internet i alting

”Det skal være bæredygtigt, billigt og af en
høj kvalitet. Og leveres
til tiden. For os er det
en god forretning, vi
har sorte tal på bundlinjen, og vi gør noget
godt samtidigt.”

teknologisk er muligt. For os er det
dog vigtigt at bevare meningen med
forretningsmodellen. Det skal være
meningsfuldt, værdierne skal vægte
højere end pengene. Omvendt tror vi
ikke på, vi løser klimaudfordringer ved
at begrænse væksten. Væksten er nødvendig, hvis der i samfundet skal være
penge til at gøre noget helt anderledes
i fremtiden. Nu har vi, der arbejder
med cirkulær økonomi, interessen
fra både politikerne og befolkningens
side, og vi bygger allerede nu infrastrukturen til, hvordan vi bliver endnu
mere bæredygtige og effektive i fremtiden, slutter han.		

- Vi håber, der på et tidspunkt findes et
funktionsdygtigt system, hvor alle dele
af et møbel, i vores tilfælde, er tagget
med en stregkode, så logistik, produkthåndtering og ikke mindst adskillelse af
produktets dele bliver langt nemmere
og mere automatiseret. Sammen med
leje af møbler tror vi, at det er fremtiden. Når der begynder at komme internet i alting, og vi samtidig kan flytte
ting uden, at det koster noget i form
af førerløse biler, så kommer det til at
rykke på tingene, siger han.
Hvor firmaet befinder sig om to, fem
eller sågar ti år er svært at spå om,
mener Steffen Max Høgh.
- Det afhænger meget af, hvad der rent
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Case-interview:
Kvist Industries

Virksomhed:
By: 		
Etableret:
Ansatte:
		

Kvist Industries
Årre
1967
150 i Danmark
650 i Letland

Kvist Industries producerer
møbler for forskellige
møbelbrands som Hay, E15,
Muuto og FDB Møbler. Kvist
Industries arbejder tæt
sammen med kunderne om at
bringe møbelproduktionen i
en bæredygtig retning. I dag
arbejder Kvist Industries for
eksempel udelukkende med
FSC-certificeret træ.

Kvist Industries: Samarbejde og indsigt
er i højsædet for vores bæredygtige
udvikling
Af Anders Skou Kristiansen
Arne Jacobsen og Piet Hein tager imod
i showroomet med udødelige klassikere flankeret af ny-klassiske opkomlinge
som HAY, Muuto og BoConcept. Fra
hovedkontoret i Årre leverer Kvist Industries stadig de formspændte klassikere, som generationer af danskere
er vokset op med. De har spændt finer
til perfektion for diverse danske møbelbrands de seneste 50 år, og nu vil de
også spænde buen for bæredygtighed
og cirkulær økonomi.
Kvist Industries fylder en betragtelig
del af Årre bys samlede areal set fra
luften.

I mange år har de skabt møbler,
primært stole og borde, for hæderkronede designere og designhuse.
Nu vil de forsøge at skabe en grønnere tilgang til det at være møbelproducent, som samtidig er en holdning,
de skal sælge til deres kunder. Kvist
Industries producerer for adskillige prominente, danske designvirksomheder. Møbelproducenten Kvist
Industries sælger dog ikke direkte til
slutforbrugeren, hvilket betyder, at
deres kunders kunder skal sige god for
forretningsudviklingen.
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”Vi arbejder meget med os selv for tiden i forhold
til bæredygtighed, men for os er det et samarbejde
med vores kunder, der lægger ordrer hos os.Vi skal
i høj grad være deres medspiller, rådgiver og sparringspartner, så vi sammen kan integrere cirkulær
økonomi og bæredygtighed i vores produktion og
dermed i deres virksomhed.”

- Vi arbejder meget med os selv for
tiden i forhold til bæredygtighed,
men for os er det et samarbejde med
vores kunder, der lægger ordrer hos
os. Vi skal i høj grad være deres medspiller, rådgiver og sparringspartner,
så vi sammen kan integrere cirkulær
økonomi og bæredygtighed i vores
produktion og dermed i deres virksomhed, siger Michael Eirup, Quality
Control & Training Manager.
Lærerige og længerevarende
partnerskaber
For Kvist Industries er der ingen tvivl
om, at deres rolle i hele omstillingen
til en mere bæredygtig tilgang til det

at være møbelproducent skal findes i
samarbejder med deres kunder. Kvist
Industries kan lettere præge kunder,
de har et længerevarende samarbejde
med i den bæredygtige retning.
- Vores langtidskontrakter er dem, vi
arbejder meget med. Vores kunder ved
naturligt nok ikke, hvordan de implementerer bæredygtighed og cirkulær
økonomi i deres forretningsmodel i
forhold til produktion. Det er dér, vi
har en vigtig rolle. Vi skal hele tiden
være på forkant, så vi kan rådgive kunderne i forhold til en mere bæredygtig
produktion, for der er ingen tvivl om,
at deres kunder efterspørger det, siger

Michael Eirup.
Netop derfor er tillid også virkelig vigtig for Kvist Industries.
- Vores kerneydelse er ikke møbler.
Det er den service, vi tilbyder. Den
fulde pakke, hvor vi foruden produktion, sourcing af materialer, logistik og
meget mere også tager os af det bæredygtige aspekt. Vi træffer beslutninger
for vores kunder, for at vi kan forblive
foran og ikke ”bare” er en møbelproducent, forklarer Michael Eirup.
Udfordrende branche at navigere i
Der er efterhånden et mindre hav af
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”Vores kerneydelse er ikke møbler. Det er den service,
vi tilbyder. Den fulde pakke, hvor vi foruden produktion, sourcing af materialer, logistik og meget mere
også tager os af det bæredygtige aspekt.”

certificeringsordninger i verden.
Kvist Industries arbejder udelukkende
med FSC-certificeret træ og vil gerne
sikre sig retten til at benytte sig af
Svanemærket. Noget, de også oplever
interesse for blandt deres kunder. Som
producent ser de dog udfordringer
i forhold til certificeringsordninger
generelt.
- Der er rigtig mange certificeringsordninger at vælge mellem i dag.Vi går
efter Svanen, men vi ville ønske, der
var én fælles europæisk certificerings-

ordning. Det ville gøre alt meget
nemmere. Hvis alle skulle leve op til
de samme krav og dermed have den
samme certificering, så var det hele
meget mere transparent.
Hos Kvist Industries så de gerne, at
der, med de teknologiske landvindinger, kom øget fokus på ”Internet of
Things”, hvilket ville gøre deres arbejde
med genanvendelse meget nemmere.
Noget firmaet gerne selv tager initiativ til, men ser endnu større fidus
til, hvis det kunne implementeres på
fælles, europæisk plan.

- Kan man sætte en chip i eller en
stregkode på et produkt, der ved scanning med det samme afslører, hvad
samtlige komponenter består af. Det
ville gøre det langt mere simpelt at
arbejde med genanvendelse af de forskellige komponenter i møblerne, hvis
vi vidste præcis, hvad de indeholder,
siger Michael Eirup.
På samme måde kunne de hos Kvist
Industries også godt se fidusen i en
standardiseret løsning for produkterne, der kan indgå i et cirkulært
kredsløb.
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- Vi bliver i stigende grad mødt af krav
om, at visse produkttyper skal indeholde et minimum af et genanvendt
materiale. For eksempel plast. Der
ville det være ideelt, hvis vi kunne
source materiale fra en leverandør, der
kun sælger materialer, der overholder
de krav, vi bliver mødt med, så vi er
sikre på at overholde disse.
Fremtiden ser cirkulær ud
Kvist Industries ved godt, at de ikke er
det firma, der er allerlængst fremme
i omstillingen til cirkulær økonomi.
Det er der dog flere årsager til, blandt
andet at de ikke sælger direkte til en
slutforbrugeren. Ergo skal de selv
drive udviklingen i tæt samarbejde
med deres kunder, møbelfirmaer som
COOP, HAY og Muuto for at nævne et
par stykker.
- Vi tror på, at cirkulær økonomi kommer til at betyde rigtig meget for vores
branche. Det skal bare løbes i gang for
alvor. Det bliver vigtigere og vigtigere,
hvilket også er en af de indlysende
årsager til, at det er noget, der ligger
os meget på sinde. Det er selvfølgelig
også noget, vi kan profilere os på,
forklarer Michael Eirup.

Kvist Industries’ gode råd
om cirkulær økonomi:
• Samarbejde og tillid er
umådeligt vigtigt
• Teknologien kan
sætte ekstra skub i
bæredygtigheden
• Servicen omkring
produkterne er mindst
lige så vigtigt som selve
produktet når man taler
om cirkulær økonomi

Endnu er firmaets målsætning angående cirkulær økonomi med Michael
Eirups egne ord ”under udvikling”, da
den i sidste ende er kraftigt inspireret
af kundernes ønsker.
- Vi kommer til at stille strengere
krav til vores underleverandører i
fremtiden, da vores kunder vil være
mere bæredygtige i fremtiden. Ergo
skal vores materialer også være det.
Vi kommer i fremtiden også til at
undervise meget i produkterne, så
vores kunders sælgere kan redegøre
for flest mulige aspekter af produkterne, de sælger. Vi tror på, at det er
helt okay at være nørdet omkring produkterne i disse tider.

“Troværdighed er
umådeligt vigtigt for
vores arbejde. Hvis alle
processer er gennemsigtige, så er det nemmere med tiltro, og så
har kunderne også ro
i maven ved at lade os
træffe beslutninger for
dem. Det skal vi i højere
grad end nu leve af i
fremtiden, hvor vi også
uddanner vores kunder
til at tænke cirkulært
og bæredygtigt.”

henblik på, hvor gennemsigtige mange
produktionsfaciliteters arbejdsgange
er i dagens Danmark og mange andre
lande for den sags skyld.
- Troværdighed er umådeligt vigtigt for
vores arbejde.Hvis alle processer er gennemsigtige, så er det nemmere med tiltro, og så har kunderne også ro i maven
ved at lade os træffe beslutninger for dem.
Det skal vi i højere grad end nu leve
af i fremtiden, hvor vi også uddanner
vores kunder til at tænke cirkulært og
bæredygtigt, siger Michael Eirup.

Sidstnævnte er blandt andet sagt med
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Case-interview: Højer Møbler

Virksomhed:
By: 		
Etableret:
Ansatte:

Højer Møbler
Vodskov
1991
23

Højer Møbler A/S udvikler,
producerer og leverer møbler
til undervisningssektoren
med fokus på at skabe
funktionelle, inspirerende
og innovative løsninger, der
understøtter forskellige
læringsstile. Højer Møbler har
arbejdet med bæredygtighed
i en årrække, og siden januar
2018 har de samarbejdet
med Aalborg Kommune om
en mere cirkulær model for
indkøb af skolemøbler.

Højer Møbler: Bæredygtighed er vejen
frem, men omstillingen tager tid
Af Anders Skou Kristiansen
I Vodskov nordøst for Aalborg holder
Højer Møbler til.

På spejderære
Højer Møbler har en mission.

De har i over 25 år solgt møbler til
skoler og uddannelsesinstitutioner,
primært på det offentlige kontraktmarked, så der er en vis sandsynlighed
for, at de har produceret nogle af de
møbler, du og dine børn har benyttet
sig af gennem skoletiden.

De tror på at bæredygtige tiltag, som
sikrer ressourcer til den næste generation, skaber en bedre verden. De vil
levere fremtidssikrede kvalitetsmøbler
og læringsmiljøer under hensyntagen
til mennesker, kloden og forretningen.
En måde at drive virksomhed på, der
faktisk stammer fra grundlægger Jens
Højers mangeårige spejdergerning.
Det betyder også, at virksomheden
over de senere år har arbejdet med at
sadle om til en mere bæredygtig og
cirkulær tilgang til forretningen.

De seneste år har ønsket om en højere
grad af bæredygtighed sneget sig ind
på virksomheden i det nordjyske, der
gerne vil satse på cirkulær økonomi
og nye visionære forretningsmodeller
i fremtiden.
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- Over de senere år har vi brugt meget
tid og mange ressourcer på at tilegne
os certificeringer. Vi er nu FSC-certificeret samt kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket vi er stolte af.
Hos Højer Møbler mener de, at certificeringer er et godt udgangspunkt,
men de må også erkende, at de virkelig
store forandringer ikke ligger i at få certificeret enkelte produkter f.eks. efter svanemærkning eller ECO-rating,
men i at gentænke måden hvorpå, kunderne indkøber og bortskaffer møbler.
Tålmodighed er en dyd
Hos Højer Møbler har de høje ambitioner og stræber altid efter at gøre
deres ypperste, også når det kommer
til bæredygtighed.
-Vi arbejder meget med vores egen miljøpåvirkning og vores primære underleverandører. Når det er sagt, må vi
også erkende, at vi er en mindre spiller,
og vi kan derfor ikke stille mange krav
til vores underleverandører. Vi arbej-

der i stedet med at præge dem i en
bæredygtig retning, hvilket går godt,
men langsomt, siger projektleder fra
Højer Møbler Mette Lund Petersen.
På samme måde kræver det tålmodighed i arbejdet med at omstille til
mere miljørigtige materialer.
- Bæredygtigt producerede møbler er
oftest en smule dyrere end de konventionelt producerede møbler og bliver
derfor ofte i sidste ende valgt fra af
kunderne. Derfor er det ikke rentabelt for os at investere lige så meget i
omstillingen, som vi kunne ønske os.
- Vi arbejder meget med at se på,
hvordan vi knækker koden for at investere i at blive mere bæredygtige
uden at binde al for megen likviditet.
Vi skal stadig tjene penge for at kunne
komme videre med vores arbejde med
bæredygtighed, forklarer hun.

”Vi skal stadig tjene
penge for at kunne
komme videre med vores
arbejde med bæredygtighed.”

- I vores aftale med Aalborg Kommune
samarbejder vi med flere af kommunens
socioøkonomiske virksomheder om
at renovere de gamle skolemøbler, så
de kan komme i brug igen. Disse virksomheder hjælper udsatte mennesker
med at komme på arbejdsmarkedet,
og det vil vi rigtig gerne støtte.

Højer Møbler vil også gerne gøre noget godt for udsatte mennesker.
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Det offentlige kontraktmarked og
bæredygtighed er en svært forenelig
kombination
Det offentlige marked er svært at
entrere, mener Mette Lund Petersen.
- Vi kan ikke bare henvende os til en
skole med bæredygtige produkter. Det
er ikke fordi den enkelte skoleleder
ikke ønsker at købe bæredygtigt, men
skolerne er låst af offentlige udbudsregler og skal købe på en indkøbsaftale,
som kommunen udformer.
- Kommunerne er gatekeepere. Hos
kommunernes indkøbskontorer har
kutymen i mange år været, at pris er
det vigtigste parameter, hvilket direkte
modarbejder leverandørernes arbejde
med innovation og bæredygtighed. Enkelte kommuner, som f.eks. Aalborg,
tør dog heldigvis at gøre noget andet.
Det glæder vi os over og tror på, at det
vil sprede sig til andre kommuner hen
over de kommende år.

Højer Møblers gode råd om
cirkulær økonomi:
• Certificeringer er et godt
udgangspunkt
• De store forandringer
ligger i at gentænke
måden hvorpå kunderne
indkøber og bortskaffer
møbler
• Det kræver tålmodighed i
arbejdet med at omstille
til mere miljørigtige
materiale

- Skolerne prioriterer heller ikke at
købe bæredygtigt. De har en årlig
budgetramme fra kommunen, hvilket
gør at de er meget økonomisk presset,
og derfor er nødsaget til at prioritere pris, frem for lang levetid og
bæredygtige materialer. Det hjælper selvfølgelig ikke på efterspørgslen,
siger Mette Lund Petersen.

”Vi tror på, at både
kommuner og skoler i
fremtiden bliver endnu
mere bevidste i deres
valg af produkter og
løsninger, og at det også
kan være en god forretning – både for dem og
os.”

at tage møblerne tilbage fra skolerne,
sætte dem i stand og dernæst lease
eller sælge dem igen til en ny kunde,
der så kan have glæde af dem og holde
dem i cirkulation.
- Om fem år skal de cirkulære forretningsmodeller være hverdag. Vi
vil også gerne være meget længere
fremme ift. miljørigtige materialer,
så vi i højere grad kan udvikle mere
bæredygtige produkter. Vi tror på, at
både kommuner og skoler i fremtiden
bliver endnu mere bevidste i deres
valg af produkter og løsninger, og at
det også kan være en god forretning
både for dem og os, slutter Mette
Lund Petersen.

På den måde kan Højer Møbler godt
mærke, at det er svært at sælge bæredygtighed på et presset marked, hvor
prisen er afgørende. Men de stopper
ikke med at prøve af den grund.
Fremtidens forretningsmodeller
Et kig i krystalkuglen fortæller ikke
nødvendigvis noget om, hvor en virksomhed befinder sig om fem år. Men
de vil gerne gætte hos skolemøbelproducenten i Vodskov.
Håbet er, at de med tiden kan lukke
op for en leasing- eller take back-ordning, der gør virksomheden i stand til
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Case-interview: TrÆls

TrÆls: Lejesoldater med speciale i
bæredygtighed og cirkulær økonomi
Af Anders Skou Kristiansen

Virksomhed:
By: 		
Etableret:
Ansatte:

TrÆls
Horsens
2016
6

TrÆls skaber bæredygtige
møbler og skræddersyede
indretninger ud fra cirkulære
principper. De sælger
møbler til både private og
virksomheder, og de tilbyder
leasing- og take backordninger, som egner sig til
events, udstillinger, messer
og arrangementer.

- Jamen… egentlig kom vi med i Nordic
Buzz, og især på Formland, ved en fejl.
En deltager meldte afbud i sidste øjeblik og af netværksveje kender vi nogen, der får os hevet ind. Uden at vi
helt ved, hvad vi siger ja til. Reelt set
havde vi intet, der kunne sælges. Anders måtte i gang med at banke nogle
hylder sammen. Ikke fordi det som
sådan var vores plan, men det var dét,
vi kunne nå og klare. Rent æstetisk
lignede vores jo lort sammenlignet
med de andres. Og hvad sker der så?
Det sælger som varmt brød. Dér vidste vi, at vi havde fat i noget rigtigt.

Ordene kommer fra Anne Poulsen,
salgs- og markedsføringsansvarlig hos
den cirkulært økonomisk funderede
virksomhed TrÆls.
Hun og makkeren Anders Koed Jensen
har sammen grundlagt TrÆls. En virksomhed, hvis aparte navn er hentet
direkte fra det jyske ord ”træls”, der
har fået et twist. De to iværksættere
vidste fra starten, at de ville arbejde
med træ, hvilket passede glimrende
med ønsket om at inkorporere et Æ i
navnet. De vidste, at de ville være en
modpol til hele ”fy-bølgen” med slet
skjult henvisning til Spotify, Shopify og
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“Andet har aldrig været oppe at vende – det skulle
være bæredygtigt. Det betyder også, at vi takker nej
til projekter, vi ikke kan se os selv i.”

andre techbaserede virksomheder. Og
de vidste, at der skulle være humor
i deres foretagende, hvorfor det var
ganske klart, at navnet også måtte signalere en humoristisk tilgang til arbejdet med den cirkulære økonomi.
Navnet blev helt bevidst valgt ud fra et
grundlag om, at TrÆls kun vil beskæftige sig med bæredygtige projekter,
der kan recirkuleres. Idealistisk, men
faktisk også ganske realistisk, forklarer
Anders Koed Jensen.
- Andet har aldrig været oppe at vende
– det skulle være bæredygtigt. Det betyder også, at vi takker nej til projekter, vi ikke kan se os selv i. Omvendt

betyder det også, at vi har en enormt
stor frihed til at gøre, som vi synes,
og til at tænke innovativt. Dét er hele
ideen med TrÆls. Du kan ikke sætte os
i bås og sige ”vi laver det eller det”. Vi
laver det, der passer os, og vi gør det
sammen med dem, vi kan se en idé i
at arbejde sammen med. Ergo kan vi
kun sige, at vi arbejder med cirkulær
økonomi. Det eksakte produkt eller
en service kan variere meget.
Kogemand sætter fut under TrÆlsgryderne
At tilskrive tv-kok, kogebogsforfatter
og meget andet, Nikolaj Kirk, æren
for TrÆls er nok at oversælge den.

Faktum er dog, at det var en arbejdsopgave i samspil med Kirk, der satte
gang i biksen.
- Vi lavede et koncept til Horsens, der
hed ”Skønne Horsens”. Her skulle
vi sætte spotlight på alt grønt, godt,
bæredygtigt og så videre. Nikolaj Kirk
var hyret ind som kok, og han ville
gerne have det hele bygget af bæredygtige materialer. Efter eventet blev
alt inventaret solgt lynhurtigt. Dét
blev startskuddet for Anders til at
tænke, at man sagtens kunne bygge en
forretning på affald. Så det gjorde vi,
siger Anne Poulsen.
Herefter tager tingene for alvor fart.
Anne og Anders får etableret firma
med CVR-nummer og har travlt med
at få produceret alle de varer, de
måtte skrive folk op til på bolig- og
interiørmessen Formland.
- Vi havde jo ingen produktionsfaciliteter. Anders stod i en kælder og lavede reolerne, vi havde solgt. Vi valgte at
arbejde med et materiale, ingen andre
ville have. For andre var det blot affald.
Og så valgte vi at lave et produkt, der
var nemt og håndgribeligt at lave. Vi
kunne fandeme ikke lave en stol, men
vi kunne lave en hylde, og folk kunne
lide det. Så cirkulær økonomi viste sig
at være nemt – når folk kan forholde
sig til det, forklarer Anne Poulsen.
Skalér, skalér – og tæt på et knæk
- Vi begynder at fokusere på de tunge
spillere på markedet. Kommunerne
og de store virksomheder. De vil
alle gerne have bæredygtighed og
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“Vi valgte at arbejde med materialer, ingen andre
ville have. For andre var det blot affald. Og så valgte
vi at lave et produkt, der var nemt og håndgribeligt
at lave.Vi kunne fandeme ikke lave en stol, men vi
kunne lave en hylde, og folk kunne lide det.”

cirkulær økonomi, men de har ikke
selv løsningerne eller produkterne.
Det kan vi tilbyde dem, siger Anders
Koed Jensen.
Der er bare en lille udfordring. Virksomheden er stadig ny og relativt lille,
men de forskellige vækstråd vil gerne
se mere og mere og synes, at TrÆls
bare skal skalere og vokse sig større.
Noget, de som sådan ikke er uenige i
hos ejerne – men de er uenige i tempoet.

Som TrÆls oplevede på Formland, så
folk kunne forholde sig til TrÆls’ produkter. De har derfor indgået samarbejde med en designer på freelancebasis, så de kan udvikle flere produkter.
Især får TrÆls succes, da de opsøger et
marked, der gerne vil vise vejen med
cirkulær økonomi, men bare ikke helt
er et tilfredsstillende sted endnu. Især
kommuner og større virksomheder
kan se fidusen, hvorfor nye forretningsmodeller også opstår.

- Til sidst er vi ved at knække. Vi vækstede for meget, for hurtigt. Så vi
lukkede helt ned i tre måneder sidste år,
da vi skulle finde en underleverandør,
der kunne levere, som vi vil have det.
Vi kunne ikke fortsætte uden at have
helt styr på det hele, og det vil vi have.
Hele vejen igennem værdikæden. Vi
skal vide, at det er bæredygtigt, det vi
laver, siger Anne Poulsen.

TrÆls begynder at leje produkterne
ud til kunderne. Et koncept, der fungerer glimrende for virksomheden.

Forretningsmodeller og fællesskab
som drivkraft
Som TrÆls-grundlæggerne flere gange
understreger, så er der intet nyt under
solen i det, de laver. Cirkulær økonomi
har eksisteret siden tidernes morgen, mens vi først er begyndt at sætte
tingene i system nu.
- Folk har tendens til at gøre cirkulær
økonomi til en meget større udfordring, end det reelt set er. Det gør
vi ikke, hvilket nok er årsagen til, at
det fra starten har fungeret for os,
siger Anne Poulsen.

- Leje er genialt for alle parter. Street
food skyder op over det hele, men
man skal jo også have møbler, folk
kan sidde på. Vi er et niveau over pris
i forhold til dem, der kan stable tre
europaller oven på hinanden, men til
gengæld yder vi også det ekstra, siger
Anne Poulsen, som både kan tilbyde
almindeligt køb af produkter, leasing,
levering, take back-ordninger og sågar
blomsterkasser i bænkene, TrÆls sæl-

ger og lejer ud.
- Vi samarbejder med rigtig mange
efterhånden, da vi gerne vil kunne tilbyde et bredt sortiment af bæredygtighed. Så vi hyrer freelancere ind, når
vi har konkrete opgaver. For eksempel
med bænke, hvor vi har allieret os med
et firma, der sørger for vilde blomster
med biodiversitet i bænkene. Vi har
ikke selv tid til at tage ud og vande
blomster, men det sørger vores samarbejdspartnere så for. På den måde er
det et stort kredsløb, forklarer Anne
Poulsen.
Det støtter perfekt op om TrÆls’ eget
fundament, hvor de vil være bæredygtige. På denne måde skaber de en
form for community, der alle bakker
hinanden op.
- Der er tænkt over konceptet hele
vejen igennem.Vi har vel 40-50 samarbejdsvirksomheder efterhånden, og
der er ikke noget, vi ikke kan lave, hvis
bare vi kan se ideen i det og det er helt
igennem bæredygtigt. Samtidig fun-

”Vi begyndte at fokusere på de tunge spillere på
markedet. Kommunerne og de store virksomheder.
De ville alle gerne have bæredygtighed og cirkulær
økonomi, men de har ikke selv løsningerne eller produkterne. Det kan vi tilbyde dem.”
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gerer det perfekt for os med en masse
forskellige freelance-samarbejdspartnere.Vores partnere er hyret ind, når vi
løser en opgave, de passer til, og ellers
arbejder de for andre firmaer, hvor de
opbygger erfaring. På den måde bliver
vi alle klogere og mere innovative hele
tiden, siger Anne Poulsen.
Kontekst er ”key”
Der er ingen tvivl om, at TrÆls har
ramt en af tidens vigtigste tendenser
med bæredygtighed og cirkulær
økonomi. Det ved de også godt selv er
en af årsagerne til, at det går så godt
med virksomheden. Men det gør kun
arbejdet sjovere.
- Vi er vel lykkedes med vores mission, fordi vi er et godt makkerpar.
Anders er uddannet Business Development Engineer og ret klog. Han
har viden. Jeg er en god sælger og god
til at gøre tingene håndgribelige. Og
så har TrÆls ramt en tendens i tiden.

TrÆls’ gode råd om
cirkulær økonomi:
• Forretningsmodeller
og fællesskaber er
drivkraften
• Cirkulær økonomi er nemt
– når folk kan forholde
sig til det
• Cirkulær økonomi har
eksisteret længe, men vi
er først begyndt at sætte
det i system nu.

- Vi har snakket om bæredygtighed i
ufatteligt mange år, men det har hele
tiden været svært at forholde sig
til. Nu har vi taget noget, der skulle
smides ud, og gjort det fint og til et andet produkt. Og så savner vi produktion i Danmark, hvilket vi tilfører, da
vi også bruger fleksjobbere og førtidspensionister til produktion. Så vi er
også socioøkonomiske. Det er et jordnært projekt. Det er noget, folk kan
forholde sig til, siger Anne Poulsen.

“Vi er et niveau over i
pris i forhold til dem,
der kan stable tre
europaller oven på
hinanden, men til
gengæld yder vi også
det ekstra, siger Anne
Poulsen, som både kan
tilbyde almindeligt køb
af produkter, leasing,
levering, take-back-ordninger og sågar blomsterkasser i bænkene,
TrÆls sælger og lejer
ud.”

- I fremtiden bliver TrÆls endnu mere
bæredygtigt og cirkulært, men der
kommer endnu mere pondus bag,
når vi er endnu flere samarbejdspartnere. Hvor vi er om fem år er svært
at sige, men der kommer til at ske en
masse med bæredygtighed og cirkulær
økonomi. Det er der ingen tvivl om,
slutter Anders Koed Jensen.

I fremtiden skal folk også forholde sig
til TrÆls.
De er på vej med et nyt projekt, der
sigter mere internationalt og bredt, og
kommer til at lyde navnet ”55” efter
breddegraden, den er grundlagt på.
Blandt andet er FN’s 17 verdensmål
tænkt ind i virksomhedens forretningsplan. En forretningsplan, der bliver til
et nyt firma, som bliver skabt internationalt og i dialog med en masse partnere.
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Om spørgeskemaundersøgelsen
Som en del af grundlaget for rapporten har Copenhagen Design Agency og Lifestyle & Design Cluster udsendt et spørgeskema til møbelvirksomheder i Danmark, på baggrund af TMI’s medlemsliste samt listen over Lifestyle & Design
Clusters dialogvirksomheder. I alt har 55 virksomheder besvaret spørgeskemaet.
Spørgeskemaundersøgelsen består af 23 spørgsmål, der omhandler, hvordan respondenten oplever, at virksomheden, hvor denne er ansat, på nuværende tidspunkt anvender cirkulær økonomi som en del af virksomhedens forretningsmodel. Herunder hvordan virksomheden arbejder med cirkulære og bæredygtige initiativer. Derudover fokuserer undersøgelsen på hvilke udfordringer og
potentialer, respondenten oplever, at cirkulær økonomi kan have for virksomheden nu og i fremtiden. De procentvise svar er angivet i hele tal uden decimaler.
Afrundingen er foretaget med gængse afrundingsregler, hvilket i nogle tilfælde
giver et samlet svar på 99% eller 101%.
Undersøgelsen inddrager desuden opfølgende kvalitative interview med udvalgte
virksomheder (Kvadrat, We Do Wood og Skagerak), der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Dette for at opnå en uddybende viden om de konkrete
virksomheders forretningsmodeller og cirkulære økonomiske initiativer, samt de
udfordringer de oplever og ser for branchen generelt.
I disse diagrammer ses sammensætningen af respondenter:

Hvilken afdeling sidder du i?

Ledelse/strategi

55%

Andet (Angiv venligst)

18%

Design

11%

Produktion

50%

7%

Salg/marketing

5%

PR/kommunikation

4%

HR

0%

Showroom

0%

Det er overvejender personer, der arbejder med den pågældende virksomheds ledelse og
strategi, der har besvaret undersøgelsen (54,55%). Øvrige 10,91% af respondenterne
kommer fra virksomhedens designteam og 7,27% beskæftiger sig med produktion. Derudover har 18,18% angivet at de sidder i andre funktioner i virksomheden, hvilket eksempelvis er som sustainability manager eller CSR medarbejder.
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Hvor har virksomheden sit hovedsæde?

47%

Midtjylland
18%

Syddanmark
Hovedstaden

16%

Nordjylland

7%

Sjælland

11%

47,27% af virksomhederne har hovedsæde i Region Midtjylland og dernæst kommer Syddanmark med 18,18% og Hovedstaden med 16,36%.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
1-4
5-9

13%
5%

10-24

22%

25-49
50-99
100-249
250+

24%
11%
9%
16%

Størstedelen af de adspurgte virksomheder er små og mellemstore med mindre end 50
ansatte. 21,82% af virksomhederne, der har besvaret undersøgelsen, har 10-24 ansatte og
23,64% har 25-49 ansatte. Der er 12,73% med 1-4 ansatte. 16,36% af virksomhederne
har mere end 250 ansatte.
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Hvilken produkttype producerer din virksomhed primært?
Interiør og boligmøbler

71%

Kontormøbler

16%

Køkkenmøbler

9%

Tekstil og tæpper

4%

70,91% af virksomhederne, der har besvaret undersøgelsen, arbejder med interiør og boligmøbler. 16,36% arbejder med kontormøbler og 9,09% med køkkener og køkkenmøbler.
3,64% af virksomhederne arbejder primært med tekstil og tæpper.

Hvad er virksomhedens primære kundegruppe?
Private

53%
44%

Erhverv
Offentlige

4%

52,73% af virksomhederne har privatkunder, som deres primære kundegruppe, mens
43,64% har erhvervskunder og 3,64% har det offentlige, som deres primære kunde.
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