
 
 

Kort casebeskrivelse 
Virksomhedens navn, 
branche og antal ansatte 

Warm Nordic 

Møbler – salg til forhandlere, agenter,  projekter, via egen WEB og 2 egne 
butikker. 

10 ansatte 

Motivation for deltagelse i 
CØ SMV 

Kort om jeres oprindelige grund til at deltage i projektet: 

Vi har længe haft et ønske om at have en grønnere profil, men opgaven 
har været forholdsvis uoverskuelig med de trods alt få ansatte i 
virksomheden. Vi har derfor haft brug for overblik og guide, i at vælge den 
rigtige retning.  

Vi var startet op med bl.a. FSC certificering, brug af TSCA (Formaldehyd 
nedsættende) og en delvis forbedring af emballagen. Projektet kan 
hjælpes os med at komme væsentligt videre. 

Kravet om en grønnere profil er samtidig blevet skærpet meget på al B-T-B 
handel, så vores deltagelse i projektet har tidsmæssigt passet perfekt. 

Hovedresultater af 
ressourceanalyse 

Hvad kendetegner forbruget / udledningen af ressourcer fra jeres 
virksomhed og den værdikæde, som I indgår i?: 

Warm Nordic startede for få år siden op uden tanker om en grøn profil, 
men det blev hurtigt klart, at både vi og kunderne havde andre krav. 

Opstarten var konventionelt indkøbt træ, der de sidste ca. 1½ år løbende 
bliver skiftet til FSC certificeret træ. 

Vores tekstil/læder leverandører skal i højere grad udvise gennemsigtighed 
i forhold til  tekstilets/læderes indhold samt forabejdningsproces. Tekstil 
skal som minimum være ECOcertificering/gerne GOTS certificeret. Alle 
lædertyper hvor der benyttes krom til garvning skal disse overholde 
fastlagte grænseværdier fra EU. 

Det faktiske spild i produktionen, har vi ikke 100% styr på. 

Emballagen skal opgraderes til FSC certificeret pap (processen er i gang), 
brug af honeycomb i stedet for styropor (også i gang). Vi stiler efter at 
udfase så meget fossilt materiale i både produkter og emballage som 
muligt. Udfasningen vil være en flydende proces og afhænge af rådigheden 
af alternative materialer. 

 

 



 
 

Hovedpunkter i jeres plan 
for udvikling af en cirkulær 
forretningsmodel / et 
cirkulært forretningsspor 

a) de mål I har sat jer i forhold til ændringer i jeres (interne) produktion, 
jeres værdikæde og / eller jeres forretningsmodel: 

Vores første mål ligger i at skabe produkter lavet af genanvendt materiale, 
samt for fremtidige produkter vælge materialer med mindst muligt aftryk. I 
dette har vi blandt andet indledt et samarbejde med RePlastic.  

Vores andet mål omhandler emballagen, at vi ønsker at benytte FSC 
certificeret pap, erstatte så meget fossilbaseret emballage som muligt, 
samt at lave kommunikationsinitiativer for øget sortering.  

Slutteligt har vi sat et mål om miljøberegning af vores produkter. Dette har 
til formål internt at virke som beslutningsværktøj i fremtidige 
designbeslutninger, men også eksternt at oplyse kunden om miljøaftrykket 
for øget gennemsigtighed. 

b) de ændringer / reduktioner i CO2-udledning, energiforbrug og 
materialeforbrug, som I forventer, at jeres plan fører med sig: 

Der er på nuværende tidspunkt uklarhed om den direkte reduktion af 
miljømæssige effekter, da størstedelen af virksomhedens reduktioner 
ligger i det fremtidige designgreb på både nye og eksisterende designs. Vi 
kan dog lave nogle antagelser på besparelserne i og med at vi ved at nogle 
af materialerne vil blive skiftet ud med nogle der har et mindre 
klimamæssigt aftryk. Derudover ønsker virksomheden at benytte 
materialernes miljøaftryk som beslutningsværktøj hvor aftrykket dermed 
bliver et vigtigt designparameter for fremtidige designs. I forhold til 
emballagen, ved vi at det vil skabe en ændring at vide hvor pappen 
kommer fra, da vi kan sikre os at det produceres af bæredygtig skovdrift. 
Det estimeres at bedre oplysning kan føre til en forhøjet 
genanvendelsesprocent på 50% for pap og 80% for plastik, dog er denne 
estimering svær at kvantificere da det er kundernes ansvar at bortskaffe 
emballage 

Yderligere estimeres det, at vedligeholde og reparation af produkter via 
udvalgte fageksperter, kan forlænge produktets levetid med +/- 20%, en 
antagelse som vi med tiden vil kunne be- eller afkræfte.   

 

Jeres vigtigste næste step a) hvad jeres næste skridt skal være for at blive en (mere) cirkulær 
økonomisk virksomhed 
 
Vi vil sikre os at vi arbejder hen mod de krav der stilles fra B-T-B 
kunder og den offentlige sektors indkøbskrav. De er ikke 
specificeret endnu, men flg. forventes at stå som næste opgaver: 

• 100% FSC implementering af træ og emballage 
• 100% TSCA implementering 



 
 

• Udarbejdelse af fremtidige emballagekrav til 
leverandørerne 

• Udarbejdelse af bortskaffelse af emballage til kunderne 
• Markedsføringsstrategi for synliggørelse af vores grønne 

tiltag og implementeringen deraf. Gennemsigtighed 
overfor kunderne vil blive prioriteret.  

• Prototyper og efterfølgende produktion af produkter 
medgenanvendeligt materiale (Pebble barstol+ evt. bord 
med genanvendt plast) 

• Synliggørelse af CO2 aftryk ved produkterne.  

 

b) jeres forventninger til udviklingen i jeres salg, kundegrundlag og 
rentabilitet, som følge af at I bliver mere cirkulære: 

Forventningen er at den nye forretningsmodel vil appellere til et nyt 
kundesegment hvor bæredygtighed er en kerneværdi. Dog selvom 
tendenserne for vækst i bæredygtige virksomheder er til stede, er der 
ingen sikkerhed for, at virksomheden vil opleve synlig vækst. Omstillingen 
vil bidrage til en fremtidssikring af virksomheden, da forbrugere 
efterspørger og tilgodeser bæredygtigt og ansvarligt producerede 
produkter. 

 

Det vigtigste budskab a) de vigtigste indsigter / den vigtigste nye viden I har fået gennem 
arbejdet i projektet: 

Via vores Mural optegning af komponenternes rejse igennem 
produktionen, blev det meget synligt, hvor lang en rejse en f.eks. Fried Egg 
lænestol med fåreskind, har været inden den færdige stol står hos kunden. 
Det blev visualiseret, hvor vi ville kunne afkorte rejsen og formindske CO2 
trykket, ved at ændre leverandører. 

Samtidig blev det synligt hvor stort et CO2 aftryk vi generelt afsætter og 
hvor vigtigt det er, at vi synligt formidler denne viden videre til slutkunden, 
så de selv har muligheden for at tilpasse købet til ønsket aftryk. 

Endelig fik vi en god indsigt i de muligheder vi har for at bruge bærbare 
elementer i vores designs og i fremtiden sætte nye krav til nye designs, så 
vi fra opstarten sikrer mere bæredygtige produkter med et mindre CO2 
aftryk. 

 

 

 



 
 

b) jeres bedste råd til andre SMV’er, som overvejer at begynde deres 
grønne / cirkulære omstilling: 

 

Vi har arbejdet med 2 konsultenfirmaer på én gang og det synes vi faktisk 
har givet et stort udbytte, da deres kompetencer umiddelbart virker meget 
forskellige. 

Vær meget konkrete i jeres ønsker til fokusområder og hvilke behov I som 
firma har for hjælp. Det er let at komme til at komme på afveje (fordi 
meget er spændende), men som ikke passer til firmaets situation her og 
nu. 

Hop ud i det! Man kan kun blive klogere ���� Og alt bevæger sig alligevel 
den vej. 
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