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Forord
Cirkulær økonomi er et hot tema alle vegne - både politisk, i erhvervslivet og den offentlige
sektor. Og det med god grund: Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig og
gøre op med, at øget vækst indebærer et øget ressourceforbrug. Derfor kan cirkulær
økonomi - som det også fremgår af FN's verdensmål - være et af svarene på de globale
miljømæssige udfordringer, som vi står midt i.
Mange regioner, kommuner og virksomheder er allerede godt i gang med at afprøve
muligheder og høste erfaringer med cirkulær økonomi. Der er brug for at samle denne viden
op og bruge den til at bringe os videre. Det gælder mindst i forhold til den store underskov
af små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang, og som mangler
konkret viden og værktøjer for at begynde omstillingen.
På den baggrund har partnerkredsen bag denne analyse sat sig for at undersøge, hvordan vi
kan understøtte en succesfuld omstilling til cirkulær økonomi, både i små og mellemstore
virksomheder og i regioner og kommuner.
Analysen er finansieret af en partnerkreds bestående af Region Nordjylland, Region
Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Guldborgsund
Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Odsherred
Kommune, IDA og Gate 21. Nærværende analyserapport er udarbejdet af Cowi og Pluss.
Rapportens indhold og konklusioner er alene deres.
Pointer og delanalyser er blevet drøftet undervejs ved styregruppemøder og workshops.
Endvidere har partnerkredsen været på studietur til Holland for at hente inspiration fra de
hollandske erfaringer med cirkulær økonomi.
Der skal herfra lyde en stor tak til alle, der har bidraget. Både til de virksomheder og aktører,
der velvilligt har stillet op til interviews, og til partnerkredsen, der har investeret tid, penge og
engagement i en vigtig, fælles sag.
Vi håber, at analysen kan være til inspiration, ikke mindst for de statslige, regionale og
kommunale aktører, der er med til at udforme rammerne for samfunds- og
erhvervsudviklingen, og dermed har en særlig mulighed for at sætte turbo på den cirkulære
omstilling i Danmark.
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1 Indledning
Kun 9 % af verdens forbrug af materialer og energi er i dag bæredygtig1. Og det estimeres, at
det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Allerede i dag tager det
naturen lidt over halvandet år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger af
ressourcer på ét enkelt år. Det er er en truende udvikling, som verdenssamfundet ikke kan
sidde overhørig.
Vi ser da også som konsekvens heraf, at der på europæisk og nationalt plan indføres skærpet
regulering - bl.a. i forhold til affald og plast - som skal få virksomheder, institutioner og
borgere til at agere mere miljøvenligt. Og der alt mulig grund til at tro, at vi fremover kan
forvente endnu skrappere miljøkrav samt pris- og afgiftsfastsættelser, der straffer
miljøbelastende adfærd.
Heldigvis rummer denne udvikling ikke kun trusler, men også nye muligheder og potentialer
for Danmark og danske virksomheder. Men det kræver at vi formår at gentænke vores måde
at producere og forbruge på, så den både er miljømæssig og kommerciel bæredygtig. Det kan
vi, hvis vi transformerer den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi.
I en cirkulær økonomi bevarer vi produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi
så længe som muligt. Og det, der tidligere var affald, skal fungere som værdifulde input i nye
produkter. Visionen er en økonomi, hvor alt designes til at kunne genanvendes, produkter
skal kunne skilles ad og materialerne genbruges i en form, der skaber samme eller mere værdi
end tidligere.
Udover at rumme et stort miljømæssigt potentiale er der også god økonomi i cirkulær
økonomi - både for samfundet og for den enkelte virksomhed. Virksomheder kan reducere
deres omkostninger og skabe mere værdi ved at tænke cirkulært i forhold til deres ressourceog materialeforbrug, produktdesign og forretningsmodeller. På det samfundsmæssige niveau
har Ellen MacArthur Foundation beregnet, at en omstilling til cirkulær økonomi kan øge
Danmarks BNP med op til 1,4 %, øge eksporten med 3-6 % og øge beskæftigelsen med
7.000-13.000 jobs - samtidig med at CO2-udledningen reduceres og ressourceforbruget
mindskes.
Den cirkulære tankegang er ved at brede sig verden over, og er også indarbejdet som et
vigtigt tværgående element i FN’s verdensmål. Herhjemme lancerede regeringen sidste år en
national strategi for cirkulær økonomi, som både adresserer den offentlige sektors og
erhvervslivets udfordringer og potentialer.
Det er nemlig afgørende, at vi både får den offentlige og private sektor med, hvis vi for alvor
skal få succes med cirkulær økonomi i Danmark. Og der er behov for, at offentlige og
private aktører samarbejder om at skabe de rigtige rammer og investerer i den cirkulære
omstilling.
Mange regioner, kommuner og virksomheder er allerede godt i gang med at afprøve
muligheder og høste erfaringer med cirkulær økonomi. Der er brug for at samle denne viden
op og bruge den til at bringe os videre. Det gælder mindst i forhold til den store underskov
af små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang, og som mangler
konkret viden og værktøjer for at begynde omstillingen.
1
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Undersøgelser viser nemlig, at de danske SMV'er er generelt set endnu ikke er nået så langt i
arbejdet med cirkulær økonomi. Kun mellem 10 og 16 % af SMV'erne arbejder i dag med de
mere gennemgribende aspekter af cirkulær økonomi, så som cirkulære forretningsmodeller,
værdikæder, tilbagetagningsordninger eller design af produkter, der er nemme at
genanvende2. Men samtidig har over halvdelen af SMV’erne fokus på at reducere brugen af
materialer, spild og affald. Der er således allerede en opmærksomhed på nogle af aspekterne i
cirkulær økonomi.
Det er derfor nu, vi skal have SMV’erne i gang med den cirkulære økonomi, så de kommer
på forkant med de skærpede miljøkrav, og skaber konkurrencefordele på det stadigt
voksende marked for bæredygtige produkter.
Hensigten med denne analyse er at gøre os klogere på, hvordan vi kan understøtte en
succesfuld cirkulær omstilling i regioner, kommuner og små og mellemstore virksomheder.
Og komme med inspiration og anbefalinger til konkrete tiltag, der kan hjælpe dem i gang
eller videre med deres cirkulære omstilling.
Vi håber, at analysen kan være til inspiration, ikke mindst for de statslige, regionale og
kommunale aktører, der er med til at udforme rammerne for samfunds- og
erhvervsudviklingen, og dermed har en særlig mulighed for at sætte turbo på den cirkulære
omstilling i Danmark.
Nærværende rapport udgør en del af den samlede analyse, der består af følgende materiale:
•
•
•
•
•
•
•

Delrapport 1: Succesfuld cirkulær omstilling i SMV'er
Delrapport 2: Succesfuld erhvervsfremme inden for cirkulær økonomi
Delrapport 3: Succesfuld cirkulær omstilling i regioner og kommuner
Casekatalog med studier af 15 SMV'ers arbejde med cirkulær økonomi
Folder med de centrale pointer, konklusioner og anbefalinger
Notat om cirkulære indkøbs- og partnerskabsmodeller for kommuner og regioner (Gate
21)
Notat om det hollandske cirkulære initiativ Green Deals (REG LAB)

De tre delrapporter er selvstændige rapporter, men kan med fordel læses i sammenhæng, da
de alle tre indeholder læringspunkter, som går på tværs af analyserne.
Alle rapporter og notater kan findes på www.reglab.dk

2
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2 Sammenfatning
Cirkulær økonomi er et emne, der tiltrækker sig større og større opmærksomhed, og der
foreligger derfor også allerede en række analyser af cirkulær økonomi hos danske SMV’er.
Formålet med denne delanalyse er, med afsæt i resultaterne fra tidligere analyser, at komme
et spadestik dybere ift.:
1) hvad der kendetegner forskellige stadier af modenhed i virksomhedernes
arbejde med cirkulær økonomi, og
2) hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde på at blive mere
cirkulært modne.

2.1 Den cirkulære modenhedstrappe
Til at belyse dette formål har vi udviklet en modenhedsmodel, som skitserer fem typiske trin
i virksomhedernes udvikling inden for cirkulær økonomi. Denne er præsenteret i figur 1
nedenfor, som også illustrerer hvilke faktorer der er væsentlige forudsætninger for at
virksomhederne bevæger sig i retning af højere modenhed i relation til deres arbejde med
cirkulær økonomi på hhv. lavere og højere modenhedsniveauer.
Figur 1: CØ-modenhedsmodel

Det overordnede budskab i figuren er, at det absolut er muligt for virksomheder, at øge
deres modenhed i relation til cirkulær økonomi og udvikle forretningsmodeller med CØ i sin
kerne. Nogle virksomheder er fra deres etablering baseret på en cirkulær økonomisk
forretningsmodel og hopper derfor ind i den høje ende af trappen. Andre afprøver
mulighederne i det små og finder sig til rette på lavere trin. Figuren viser samtidigt, hvilke
forhold der navnlig er vigtige for virksomhedernes videre udvikling på de forskellige
niveauer eller i hele forløbet.
På det første trin finder vi virksomheder, der er begyndt at undersøge, om CØ er en mulighed
for dem. På det andet trin finder vi de virksomheder, der prøver CØ af i det små. Det kan
være på en enkelt produktlinje eller på anden måde i en afgrænset del af virksomheden, hvor
der kan gøres nyttige erfaringer, inden man breder arbejdet ud. På det tredje trin finder vi
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virksomheder, der er klar til at gå ombord i CØ, men har brug for hjælp til at skabe overblik,
prioritere indsatsen og måske udarbejde en egentlig strategi for de kommende års udvikling
på området. På det fjerde trin finder vi virksomheder, der ved, hvad de vil, og som er i gang
med at implementere nye CØ-tiltag. Og endelig finder vi på det femte trin placeret de
virksomheder, der har udviklet en egentlig cirkulær økonomisk forretningsmodel.
Som nævnt er det er vigtigt at understrege, at alle virksomheder ikke nødvendigvis skal kravle
op ad alle fem trin. Nogle springer ind højt oppe. Omvendt er der andre, for hvem det ikke
er relevant at søge hele vejen mod toppen, men som sagtens kan opleve værdi af deres
arbejde med CØ på lavere trin. Altså kan man ikke betragte CØ-modenhed uafhængigt af
virksomheden. Af denne grund opererer delanalysen også med en virksomhedstypologi.

2.2 Centrale fund

Med udgangspunkt i modenhedsmodellen har vi vha. et spørgeskema kortlagt 48
virksomheders CØ-modenhed, hvorefter der er gennemført uddybende caseinterviews med
15 virksomheder på forskellige modenhedsniveauer. Dette med henblik på at få en
dybdegående forståelse af virksomhedernes udvikling inden for cirkulær økonomi. Analysens
indsigter kan sammenfattes i følgende ni læringspunkter, som også indgår i figur 1 ovenfor:
1) Ledelsen skal gå forrest i en cirkulær omstilling og udvikling
2) Der kan være umiddelbare gevinster ved CØ, men det er vigtigt at holde fokus på den
langsigtede omstilling til cirkulær økonomi
3) Ressourcer til udvikling er nødvendige
4) Projektdeltagelse kan være en anledning til at igangsætte udviklingen
5) Brug af øvebaner kan bidrage til en cirkulær udvikling
6) Samarbejde med uddannelsesinstitutioner kan være en vej til viden for virksomheder
med et vist modenhedsniveau
7) Markedsudvikling er en forudsætning for sund cirkulær økonomisk forretning.
8) Cirkulære økonomiske virksomheder skal have sikker adgang til de restfraktioner, der
kan udgøre en ressource i deres produktion.
9) Relationerne i værdikæden ændres i retning af partnerskaber i takt med, at
virksomhederne bliver mere modne
Ad 1 & 2: Ledelsen skal gå forrest og holde fokus på den langsigtede omstilling
Mere konkret har analysen vist, at det mest afgørende for, at virksomheder kommer i gang
med CØ, er, at ledelsen går forrest og har et langsigtet strategisk fokus og/eller et cirkulært
værdisæt. Analysen har vist at vejen til en grundlæggende cirkulær omstilling i
virksomhederne, deres materialestrømme og forretningsmodeller kan være lang, hvorfor
vejen til de positive resultater på bundlinjen også kan være lang. Energi- og
materialebesparelser kan navnlig på de tidlige stadier være et element i en samlet cirkulær
indsats, der kan skabe effekt på kort sigt, samtidigt som et cirkulært fokus også kan bidrage
til, at virksomhederne generalt bliver skarpere på deres materialestrømme og produkter.
Samtidig forventer flere virksomheder en øget efterspørgsel efter cirkulære produkter og
services i fremtiden, hvilket vil gøre vejen til en økonomisk rentabelt omstilling kortere.
På baggrund af analysens resultater er det altså afgørende med et opsøgende arbejde rettet
mod virksomhedsledere, hvis det skal lykkes at få flere virksomheder til at påbegynde en
cirkulær udvikling. I kontakten med virksomhedslederne er det vigtigt, at der tages
udgangspunkt i virksomhedernes konkrete muligheder og potentialer ift. cirkulær økonomi.
Derudover kan man betone det langsigtede strategiske perspektiv om, at cirkulær økonomi i
6
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stigende grad forventes at blive et konkurrenceparameter i fremtiden,
samt at mulighederne for deltagelse i offentlige programmer gør det relativt
ressourceeffektivt at påbegynde arbejdet med cirkulær økonomi.
Ad 3: Ressourcer til udvikling er nødvendige
Når først en virksomhed har besluttet sig for at påbegynde arbejdet med cirkulær økonomi,
vil det ofte være en udfordring at sikre de nødvendige ressourcer (tid, kompetencer og
økonomi) til at påbegynde denne udvikling. Dette skyldes, at de fleste virksomheder har en
relativt begrænset udviklingskapacitet set i forhold til de mange fronter, de hele tiden skal
holde sig opdateret på. Således lanceres der hele tiden lanceres nye initiativer for at få
virksomhederne til at blive digitale, internationale, mere innovative, rummelige m.v. Disse
initiativer kommer oven i den udvikling og drift, der i forvejen optager størstedelen af
virksomhedernes ressourcer. Omstilling til cirkulær økonomi er ikke nødvendigvis
omkostningsfuldt for virksomhederne, men derfor kan de alligevel sagtens mangle ressourcer
til at gennemføre den. Det er således fortsat relevant, at ledelsen går forrest, hvis
virksomhederne skal fortsætte en udvikling op ad modenhedstrappen på trods af
ressourceudfordringerne.
Ad 4 & 5: Projektdeltagelse og brug af øvebaner
Caseinterviewene viser, at noget af det som har kunnet medvirke til, at casevirksomhederne
har rykket sig op ad de tidlige trin på modenhedstrappen, har været deltagelse i offentligt
finansierede programmer. Således fremhæver casevirksomhederne, at deltagelse i offentlige
programmer og konkret rådgivning har medvirket til, at de har fået opbygget kompetence og
viden internt i virksomheden ift. cirkulær økonomi, og i nogle tilfælde har virksomheder
modtaget økonomisk støtte til udviklingen af et konkret produkt. Derudover har
størstedelen af casevirksomhederne anvendt ”øvebaner”, da de var på de lave
modenhedsniveauer. Med øvebaner menes der, at virksomhederne har udforsket cirkulær
økonomi med udgangspunkt i en afgrænset del af deres produktion/virksomhed, før de
påbegyndte en udbredelse til hele virksomheden. Dette kan f.eks. være sket ved at tage ét
enkelt produkt ud og få helt styr på alle medgåede ressourcer samt på produktets
miljøpåvirkning i brugsfasen, samt hvordan det skal håndteres efter endt brug, så vigtige
ressourcer ikke kommer ud af kredsløb og går tabt. Et sådan stærkt fokus på en lille del af
virksomheden kan være en effektiv måde at opbygge viden og kompetencer internt i
virksomhederne ift. cirkulær økonomi.
Ad 6: Samarbejde med uddannelsesinstitutioner er en oplagt mulighed
Der er virksomheder med høj modenhed, som via samarbejde med uddannelsesinstitutioner
har opnået adgang til viden og ressourcer, der har bidraget positivt til virksomhedens
fortsatte cirkulære udvikling. Samarbejde med studerende kan være en oplagt mulighed på
alle stadier af modenhedstrappen, men de gennemførte interviews har vist, at det i praksis
kan være vanskeligt for virksomheder på de lavere trin at nyttiggøre denne potentielle
ressource, fordi de mangler det overblik og den afklaring, der sætter dem i stand til at
præcisere deres behov og efterspørge den relevante hjælp. Dette er baggrunden for at denne
mulighed i figuren er tegnet ind på de højere modenhedstrin. Her ligger der et oplagt felt at
udvikle yderligere – også for uddannelsesinstitutionerne og øvrige aktører.
Ad 7 & 8: Marked og regulering skal gå hånd i hånd med virksomhedernes udvikling
Denne analyse har fokus på virksomhedernes interne udvikling og modenhed. Det er
imidlertid et centralt resultat, at den ikke kan stå alene, hvis omstillingen til cirkulær økonomi
skal føre til de ønskede resultater og effekter – hverken for virksomhederne eller for
samfundet. Virksomhedernes udvikling af deres forretningsmodeller skal gå hånd i hånd med
REG LAB SUCCESFULD CIRKULÆR OMSTILLING I SMV’ER
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udviklingen af markedet og reguleringen af affaldsstrømme m.m., hvis gevinsterne for alvor
skal realiseres.
I den forbindelse er det slående, at næsten alle virksomheder på de høje modenhedsniveauer
peger på eksterne markedsmæssige eller regulative forhold, der skal adresseres før de kan
udvikle sig yderligere i en cirkulær retning. Det kan dreje sig om adgangen til
affaldsfraktioner som f.eks. plast, der skal sortere bedre for at det kan indgå i produktionen
som en ressource. Eller det kan dreje sig om offentlige indkøbsaftaler, der lægger vægt på
cirkulær økonomi som en kvalitet ved produktet (som beskrevet nøjere i delanalyse 3), eller
om forbrugernes viden og bevidsthed om produkternes cirkulære egenskaber og
mulighederne for at vælge dem til.
Sådanne strukturelle forhold kan vanskeligt håndteres i offentlige programmer, og må i
stedet håndteres på nationalt niveau gennem lovgivning og regulering. I den forbindelse
påpeger flere virksomheder, at der ér en positiv udvikling i gang i EU og Danmark, hvilket
forventes at medvirke til at flere virksomheder i fremtiden vil se et kommercielt potentiale i
at bevæge sig op på de øverste trin af modenhedstrappen. Dette vil både være til gavn for
virksomhedernes konkurrenceevne (såfremt efterspørgslen efter cirkulære produkter og
services vil stige i fremtiden) og have positive miljø- og klimamæssige effekter for det danske
samfund generelt.
Ad 9: Relationerne i værdikæden ændres i retning af partnerskaber
For at nå op på de høje modenhedsniveauer er virksomhederne afhængige af et godt
samarbejde i den værdikæde, som de indgår i. Det er således kendetegnende for
virksomheder på de højere modenhedsniveauer, at de tager ansvar for og rækker ud i
værdikæden mhp. at påvirke både underleverandører og så vidt muligt kunder i en cirkulær
retning.
Men den ændring af virksomhedernes efterspørgsel, som de cirkulære forretningsmodeller
typisk medfører, stiller nye krav til underleverandørerne, som de ofte vil have svært ved at
leve op til på kort sigt. Det kan både dreje sig om deres evne til at dokumentere deres
ressourcestrømme m.v., men ofte vil det også vise sig nødvendigt at foretage ændringer, der
kræver et betydeligt udviklingsarbejde hos underleverandørerne. I sådanne tilfælde må den
cirkulære økonomiske virksomhed ofte engagere sig i udviklingsarbejdet, hvorved relationen
ændres fra en traditionel kunde-leverandør relation til en medudvikler-relation.
Denne overgang fra til at se hinanden som samarbejdspartnere stiller nye krav til de cirkulære
virksomheder. Til gengæld kan de opleve stor værdi af de nye og ofte langvarige
partnerskabsrelationer.
Resten af rapporten
I det følgende uddybes eksisterende viden om cirkulær økonomi i SMV’er, tilblivelsen af
modenhedsmodellen og virksomhedstypologien, samt ikke mindst analysens primære
resultater og de implikationer disse har for den fortsatte udbredelse af cirkulære økonomi.
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3 Hvor står danske SMV’er inden for
CØ?
Cirkulær økonomi er et emne, der tiltrækker sig større og større opmærksomhed, og der
foreligger derfor også allerede en række analyser af cirkulær økonomi hos danske SMV’er.
Reglab har i efteråret 2018 gennemført en foranalyse, som giver et overblik over eksisterende
data og tidligere analyser, som herværende analyse søger at bygge videre på. De mest
relevante resultater fra foranalysen opsummeres derfor nedenfor.
Foranalysen finder med udgangspunkt i diverse rapporter3, at cirkulær økonomi ud over at
rumme et miljømæssigt potentiale også kan forbedre danske virksomheders
konkurrenceevne. Dette skyldes, at virksomhederne kan skabe mere værdi ud af de samme
materialer gennem bedre produktdesign, genfremstilling, samt ved at sælge produkter som
serviceydelser. Samtidig kan en cirkulær tilgang åbne for øget omstilling til nye
forretningsmodeller rettet mod et hurtigt voksende globalt marked for grønne teknologier og
services. Således kan en cirkulær omstilling skabe værdi for produktionsvirksomheder såvel
som servicevirksomheder.
På trods af de konkurrencemæssige fordele forbundet med den cirkulære tankegang, har en
lavere andel af danske SMV’er igangsat tiltag for at minimere affaldsmængden, spare på
materialer og energi, samt genanvende materialer end EU-gennemsnittet. Dette fremgår af
en virksomhedssurvey gennemført af EU-Kommissionen i 20174. Konkret kan det
fremhæves, at:
›
›
›

65 % af virksomhederne i EU arbejder med at minimere affaldsmængden for at
blive mere ressourceeffektiv, mens dette kun er gældende for 49 % af danske
SMV’er.
42 % af virksomhederne i EU genbruger ved at genanvende materialer eller
affaldsmaterialer internt i virksomheden mod 29 % af danske SMV’er.
danske SMV'er ikke i samme grad som de førende EU-lande er opmærksomme på
potentialerne ved at samarbejde i cirkulære værdikæder på tværs af sektorer.

Der er dog også forhold, hvor danske virksomheder klarer sig ligeså godt eller en smule
bedre end EU-virksomheder. F.eks. kan det fremhæves, at:
›
›

25 % af virksomhederne i EU designer produkter, der er lettere at vedligeholde,
reparere eller genbruge, mens dette gør sig gældende for 26 % af danske
virksomheder.
21 % af virksomhederne i EU sælger skrotmaterialer til en anden virksomhed, mens
dette gør sig gældende for 26 % af danske virksomheder.

At danske SMV’er på visse områder er mindre cirkulære end EU-gennemsnittet kan skyldes,
at der eksisterer forskellige former for barrierer for danske SMV’ers cirkulære omstilling.
F.eks. peger en virksomhedsundersøgelse fra Miljøstyrelsen i 2017 på, at utilstrækkelig viden
om cirkulær økonomi er den vigtigste barriere for SMV’erne, mens andre fremtrædende
barrierer er mangel på tid og finansiering5. Hertil kommer, at der også eksisterer en række
strukturelle barrierer på samfundsniveau, der kan vanskeliggøre virksomhedernes muligheder
F.eks. Ellen MacArthur Foundation (2015). Potential for Denmark as a circular economy – A case study from Denmark; AMEC Environment &
Infrastructure and Bio Intelligence Service, 2014; Syddansk Universitet: Potentialer ved materialebesparelser i dansk industri, 2015; Morgan and Mitchell:
Employment and the circular economy. Job creation in a more resource-efficient Britain, 2015.
4 EU Kommissionen (2017). Flash Eurobarometer 456 - SMEs, resource efficiency and green markets.
5 Miljøstyrelsen (2017). Cirkulær økonomi – Virksomhedsundersøgelse. https://mst.dk/media/139841/rapport-coe-virksomhedsundersoegelse.pdf
3
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for at omstille sig til cirkulær økonomi, og som virksomhederne ikke selv kan påvirke direkte.
Foranalysen peger på flere sådanne strukturelle barrierer6:
›

›

›

›
›
›

›
›
›

›

Marked: Den cirkulære økonomi går i stå, hvis der ikke er aftagere til de genanvendte
materialer, eller hvis det er dyrere at genanvende end at bruge nye materialer. I den
forbindelse spiller markedsprisen på ressourcer og offentlige indkøb en stor rolle,
hvilket uddybes i de næste to punkter.
Markedspriser på ressourcer: Selv om markedspriserne på råstoffer, materialer og
ressourcer generelt er stigende, afspejler de fortsat ikke i fuldt omfang den miljømæssige
belastning, som deres udvinding og anvendelse påfører kloden. Der kan således mangle
økonomiske incitamenter for virksomheder til at omstille sig til cirkulær økonomi,
særligt hvis kunderne ikke er parate til at betale en højere pris for et grønt produkt.
Offentlige indkøb: Offentlige indkøb har fortsat et stort fokus på anskaffelsesprisen
fremfor de totale omkostninger til indkøb, drift, vedligeholdelse og affaldshåndtering
eller videresalg, hvilket hæmmer graden, hvormed offentlige indkøb fungerer som en
driver for cirkulær omstilling.
Regulering: Virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi, støder på nye og ofte
også flere reguleringsmæssige barrierer end andre virksomheder.
Affald: Det er en udfordring, at indsamling og sortering af affald sker forskelligt på
tværs af kommunegrænser – f.eks. kan det samme affald klassificeres som
genanvendeligt i den ene kommune og forbrændingsegnet i nabokommunen.
Standardisering: Der er stor usikkerhed omkring kvaliteter og mængder af
genanvendte råvarer på det danske marked. Internationale standarder er afgørende for at
skabe tillid til indhold, sporbarhed, kvalitet og pris samt skala og levereringssikkerhed på
markedet for genanvendte råvarer.
Teknologiske muligheder: Teknologien skal være til stede. Hvis teknologien til f.eks.
sortering eller oparbejdning af materialer mangler, går den cirkulære økonomi i stå.
Kompetencer og uddannelse: De ansatte på danske virksomheder og i den offentlige
sektor mangler generelt set kompetencer for at kunne omsætte de økonomiske og
miljømæssige potentialer ved cirkulær økonomi.
Finansiering og risikovillig kapital: Cirkulære forretningsmodeller vurderes
grundlæggende at være en god forretning for virksomhederne på langt sigt. Alligevel kan
det være en udfordring for SMV'erne at fremskaffe den nødvendige finansiering til
udvikling og skalering af cirkulære forretningsmodeller - også selv om kapitalen er
tilgængelig i det samlede system.
Eksisterende værdikæder: Danske SMV’er indgår – som de fleste andre virksomheder
– ofte i globale værdikæder og andre vidtforgrenede netværk af samarbejdspartnere,
leverandører, kunder mv. Hvis en SMV-virksomhed ønsker at gennemføre en cirkulær
omstilling, vil den derfor være afhængig af, at dens primære leverandører og kunder også
er med på den grønne tankegang. Alternativt skal der findes nye grønne
samarbejdspartnere.

Foranalysen peger udover ovenstående barrierer også på forhold, som kan bidrage til, at
virksomhederne kommer videre.7 Her fremhæves det, at rådgivning og tilskudsordninger er
afgørende for, at virksomhederne kan komme i gang eller videre med cirkulær økonomi.
Herudover fremhæver en forholdsvis stor andel af SMV’erne, at tilpasning af regler og
regulering, hjælp fra brancheorganisationer og en præsentation af nye teknologier og
Disse barrierer fremhæves i Advisory Board for Cirkulær Økonomi: Anbefalinger til regeringen, 2018. https://mfvm.dk/miljoe/strategi-for-cirkulaeroekonomi/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/. Derudover trækkes der på Teknologisk Institut (2018). Den Cirkulære økonomi i en dansk kontekst.
https://www.teknologisk.dk/ydelser/den-cirkulaere-oekonomi-er-trekantet/39356
7 Bygger på EU Kommissionen (2017). Flash Eurobarometer 456 - SMEs, resource efficiency and green markets, samt Miljøstyrelsen (2017). Cirkulær økonomi
– Virksomhedsundersøgelse. https://mst.dk/media/139841/rapport-coe-virksomhedsundersoegelse.pdf
6
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processer vil være en stor hjælp for dem. Til sidst er det værd at
bemærke, at særligt de mellemstore virksomheder ser efteruddannelse eller nyansættelser som
afgørende tiltag.
På baggrund af ovenstående resultater er formålet med herværende analyse at komme et
spadestik dybere ift., hvad der kendetegner forskellige stadier af modenhed ift. arbejdet med
cirkulær økonomi, og hvordan virksomheder kan arbejde på at blive mere cirkulært modne.
Udgangspunktet for analysen er, at vi har kombineret en modenhedsmodel for
virksomhedernes arbejde med cirkulær økonomi med en virksomhedstypologi. Disse to
værktøjer præsenteres i afsnit 3 og 4. Med dette udgangspunkt bygger analysen på en
spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 48 virksomheder samt 15 dybdegående
caseinterviews. Metoden uddybes i afsnit 5, mens resultaterne af analysen fremgår af afsnit 6 og
7. Afsnit 8 perspektiverer rapportens resultater vha. fire centrale forhold, som vi mener, det
er nødvendigt at overveje, hvis cirkulær økonomi skal blive mere udbredt blandt danske
SMV’er. Til sidst danner afsnit 9 bro til delanalyse 2 og 3 ved at fokusere på, hvad
virksomhederne efterspørger fra hhv. operatører og det offentlige.
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4 Kapacitets- og modenhedsmodel
En virksomheds modenhed i relation til cirkulær økonomi kan handle om flere forskellige
forhold. Baseret på tidligere evalueringer og læringscases – bl.a. evalueringen af Fokuseret
Værdikædesamarbejde8 – har vi identificeret seks områder, hvor virksomhedernes situation
er afgørende for deres evne til at arbejde med cirkulær økonomi. Modellen fokuserer således
primært på de forhold, som virksomheden selv har mere eller mindre direkte indflydelse på.
Således kan mere strukturelle barrierer sagtens udgøre en udfordring for selv de mest CØmodne virksomheder
Figur 2: Kapacitetsmodel for cirkulær økonomi

Modellen kan bruges til at fastlægge virksomhedernes udgangspunkt for forandring og
dermed danne udgangspunkt for dialog herom, ligesom den kan bruges til at kortlægge den
udvikling, som virksomhederne gennemgår som følge af deres deltagelse i en given indsats. I
det følgende gennemgås indholdet i de enkelte parametre i kapacitetsmodellen.
Værdigrundlag og strategisk fokus
Virksomhederne skal ville cirkulær økonomi for at lykkes med det. Tidligere evalueringer af
forskelle på virksomheder, der som følge af deltagelse i en indsats kom langt eller mindre
langt med omstilling til cirkulær økonomi, har peget på, at forankring af indsatsen i
virksomhedens topledelse er den enkeltfaktor, der bedst kunne forklare forskellen. I
forlængelse heraf følger, om CØ er centralt i virksomhedens værdigrundlag, og i hvilket
omfang CØ er centralt for, at virksomheden kan realisere sin forretningsstrategi. Endelig ser
vi også under dette punkt på, i hvilket omfang CØ bliver tænkt ind i udviklingen af nye
produkter eller services.
Redskaber og metoder
Omstilling til cirkulær økonomi kræver ikke kun vilje, men også evne. Vel kan man prøve sig
Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse (Rethink Business 3.0) er et 3-årigt projekt med det formål, at hjælpe en række kernevirksomheder igennem et
innovationsforløb, hvor der udvikles en profitabel/ bæredygtig cirkulær økonomisk forretningsmodel for et produkt eller en service. Se mere på
https://rethinkbusiness.dk/projekter/fokuseret-vaerdikaedesamarbejde/
8

12

SUCCESFULD CIRKULÆR OMSTILLING I SMV’ER

frem og øve sig i afgrænsede dele af virksomheden for at få en
fornemmelse af, hvad CØ kan indebære. Men for at kunne prioritere og lægge en egentlig
strategi for, hvordan man kan implementere CØ i virksomheden, må man skabe overblik
over og mulighed for at følge op på indsatsen. Det kræver kendskab til metoderne, samt
evner til at anvende metoderne og evt. redskaber til at understøtte arbejdet.
Organisering og ressourcer
Omstilling til cirkulær økonomi risikerer ligesom så mange andre udviklingsområder hele
tiden at blive overhalet af driften i virksomhederne. Dette underbygges bl.a. af den ovenfor
nævnte pointe fra foranalysen om, at SMV’er opfatter manglende tid som en barriere for
omstillingen til cirkulær økonomi. Erfaringerne fra de virksomheder, der har trodset denne
udfordring, er, at de dels har en tydelig organisering og ansvarsfordeling ift. CØ, dels har
allokeret de nødvendige ressourcer til at håndtere opgaven, så den ikke alene skal håndteres
”efter arbejdstid”. Dernæst kan det ikke mindst i lidt større virksomheder være vigtigt, at alle
relevante afdelinger er involveret, så CØ ikke blot lever i ”lommer” i virksomheden.
Kompetenceudvikling
Omstillingen til cirkulær økonomi udfordrer ofte den eksisterende kompetencebase i
virksomhederne. Dette underbygges bl.a. af den ovenfor nævnte pointe fra foranalysen om,
at utilstrækkelig viden om cirkulær økonomi er en barriere for SMV’ers omstilling.
Produkterne skal måske tænkes igennem på ny for at sikre muligheden for senere adskillelse
og reparation. Samtidig stilles der måske nye krav til måden at producere på, mens det også
kan være nyt at skulle indtænke miljøbelastningen forbundet med brugen af virksomhedens
produkter.
Overblik og behov ift. værdikædesamarbejde
Miljøbelastning og håndtering af materialestrømme afgøres typisk ikke i den enkelte
virksomhed, men som et resultat af en lang række forhold og beslutninger igennem hele
værdikæden. Det kan være en god start at skabe overblik over forholdene på egen matrikel
og foretage evt. ændringer her. Men måske ligger problemerne i valget af råmaterialer, i
måden underleverandører producerer, i forbrugsleddet eller i måden produkterne bortskaffes
efter endt brug. Enkelte virksomheder har sjældent direkte indflydelse på, hvad de andre led i
værdikæden foretager sig, men det indgår i kapacitetsmodellen, om virksomhederne f.eks.
har taget stilling til, om der er behov for, at de tager et ansvar, der rækker ud over egen
matrikel – op eller ned i værdikæden.
Initiativ til værdikædesamarbejde
Dette element hænger meget tæt sammen med ovenstående om overblik og behov ift.
værdikædesamarbejde. Men én ting er at afdække behovet for at tage et ansvar, der rækker ud
over egen matrikel. Noget andet er at række ud i værdikæden, kommunikere nye ønsker og
krav, samt indlede den ofte nødvendige dialog om at finde nye løsninger, som
virksomhederne ofte ikke vil kunne udvikle på egen hånd. Det indgår derfor også i
kapacitetsmodellen.

4.1 Kapacitetsmodellen bliver en modenhedsmodel

De forhold, som omstilling til cirkulære økonomiske forretningsmodeller omfatter, varierer
meget fra virksomhed til virksomhed. Der er enorm forskel på, om man f.eks. er producent
med eget produktionsanlæg, om man alene handler med produkter, som andre har
fremstillet, om man er rådgiver uden egne materialestrømme osv. Det betyder også, at det
ikke er alle elementer i kapacitetsmodellen, der er lige relevante for alle virksomheder.
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Modellen omfatter imidlertid de forhold, som det principielt er relevant for alle
virksomheder at forholde sig til.
Tidligere erfaringer med kapacitetsmodellen har vist, at det afgørende parameter for at forstå
den udvikling, som virksomhederne gennemgår, er deres modenhed. Det er modenheden,
der i sidste ende kommer til at afgøre, hvilke skridt der er relevante og realistiske for
virksomheden at arbejde med.
Vi har derfor foretaget en bearbejdning af kapacitetsmodellen, hvor de seks dimensioner slås
sammen til to overordnede akser, der hver har tre dimensioner under sig:
1) Forankring af CØ i organisationen/virksomheden
a) Værdigrundlag og strategisk fokus
b) Organisering og ressourcer
c) Kompetenceudvikling
2) Håndtering af materialestrømme
a) Redskaber og metoder
b) Overblik og behov ift. værdikædesamarbejde
c) Initiativ til værdikædesamarbejde
I figur 2 har vi skitseret fem typiske trin i virksomhedernes udvikling og modenhed inden for
cirkulær økonomi.
1) På det nederste trin finder vi virksomheder, der er begyndt at undersøge, om CØ er en
mulighed for dem.
2) På det næste trin finder vi dels de virksomheder, der prøver CØ af i det små. Det kan
være på en enkelt produktlinje eller på anden måde i en afgrænset del af virksomheden,
hvor der kan gøres nyttige erfaringer, inden man breder arbejdet ud. Derudover finder vi
virksomheder, der er klar til at gå ombord i CØ, men har brug for hjælp til at skabe
overblik, prioritere indsatsen og måske udarbejde en egentlig strategi for de kommende
års udvikling på området.
3) På det tredje trin finder vi virksomheder, der er gået i gang med en omstilling til CØ, men
fokuserer på de umiddelbart tilgængelige muligheder og endnu ikke foretager markante
ændringer i produkter eller produktion.
4) På det fjerde trin finder vi virksomheder, der er godt i gang med omstilling på udvalgte
produkter eller områder i virksomheden. Her re-designes produkter, leveriden forlænges
og konkrete kredsløb lukkes.
5) Og endelig har vi på trin fem placeret de virksomheder, der har udviklet en egentlig
cirkulær økonomisk forretningsmodel.
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Figur 3: CØ-modenhedsmodel

Det er vigtigt at understrege, at alle virksomheder ikke nødvendigvis skal kravle op ad alle
fem trin. Nogle springer ind højt oppe. Omvendt er der andre, for hvem det ikke er relevant
at søge hele vejen mod toppen, men som sagtens kan opleve værdi af deres arbejde med CØ
på lavere trin. Altså kan man ikke betragte CØ-modenhed uafhængigt af virksomheden.
Derfor har vi udviklet en virksomhedstypologi, som kan bruges til mere operationelt at
vurdere, hvor det er naturligt, at en bestemt virksomhedstype placerer sig ift. CØ-modenhed.
Denne uddybes i afsnit 4 nedenfor.
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5 Virksomhedstypologi
Som gennemgået ovenfor, er det vores erfaring, at både de konkrete muligheder for
miljømæssig optimering og de forretningsmæssige muligheder for at integrere CØ i
virksomheden varierer meget med virksomhedens type. Af denne grund har vi udarbejdet en
virksomhedstypologi, der kan bruges til at sikre, at vi får et indblik i, hvilke drivere, barrierer
og muligheder forskellige typer af virksomheder har ift. arbejdet med cirkulær økonomi.
Enhver typologi skal balancere mellem at skabe overblik gennem en reduktion af
virkelighedens mangfoldighed, uden at tvinge virksomheder og forhold sammen på en måde,
så man går glip af vigtig information. Efter denne afvejning har vi valgt at operere med en 5leddet typologi:
›
›
›
›
›

Produktionsvirksomheder med egen produktion
Produktionsvirksomheder uden egen produktion
Servicevirksomheder
Virksomheder med cirkulært DNA
Virksomheder der lukker kredsløb.

Det er vigtigt at understrege, at kategorierne ikke er gensidigt udelukkende. F.eks. knytter
stadigt flere virksomheder services til deres produkter, rådgiver om løsninger, servicerer
deres produkter, så de levetidsforlænges, udvikler abonnements- eller leasingløsninger m.v.,
så virksomhederne både kan optræde som type 1 eller 2 og 3. Type 4 og 5 er egentlig også
varianter af enten produktions- eller servicevirksomheder, men udgør alligevel deres egen
type, da det vurderes, at der er særlige dynamikker på spil i disse virksomheder. Herunder
uddybes de enkelte typer.

5.1 Type 1: Produktionsvirksomheder med egen produktion
Den første virksomhedstype består af produktionsvirksomheder med egen produktion.
Disse virksomheder har mange muligheder for at arbejde med CØ. De kan f.eks. se på deres
materialestrømme, deres egne processer, miljøbelastning som følge af brugen af deres
produkter, levetidsforlængelse og situationen efter brug.
Ofte har disse virksomheder brug for hjælp til at skabe overblik over muligheder og ikke
mindst prioritering af deres CØ-indsats. I forlængelse heraf efterspørger en del af dem hjælp
til dialog med leverandører om dokumentation for miljøegenskaber ved produkter, der
indgår i produktionen.
En del af disse virksomheder er større og mere veletablerede. Disse virksomheder vælger
ofte en enkelt produktserie eller en afgrænset del af produktionen ud som testcase og
øvebane for CØ-udvikling, inden de tager stilling til, hvordan de skal arbejde videre med det.
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Boks 1: Eksempler på virksomheder af virksomhedstype 1
Anker Cases A/S fremstiller kontor- og butiksmøbler og er i gang med at forsøge at udvikle mere
bæredygtige flight cases. Det gør de ved at nytænke de anvendte materialer til at fremstille disse.
DanSign producerer skiltesystemer, som de forsøger at gøre grønnere. Virksomheden fokuserer på
brugen af miljøvenlige materialer og fremstillingsmetoder, og produktet er blevet optimeret på en
række områder. Produktet har en længere levetid, og det er det første certificerede Cradle to Cradle
skiltesystem.

5.2 Type 2: Produktionsvirksomheder uden egen produktion

Som tidligere nævnt får mange danske produktionsvirksomheder i et eller andet omfang
produceret i udlandet. Mulighederne og potentialerne i CØ afhænger meget af, i hvilket
omfang virksomhederne har kontrol over produktionen af deres produkter. Her kan man
bl.a. tage bestik af forhold som:
›
›
›

Er der tale om egen produktion, der blot er lokaliseret i udlandet?
Er der tale om faste og langvarige kunde-leverandør relationer, hvor man har gode
muligheder for dialog, fælles udvikling eller at stille konkrete krav?
Hvor stor en del af omsætningen fylder virksomheden hos en udenlandsk producent,
idet det betyder noget for udgangspunktet for dialog, fælles udvikling m.v.?

Virksomheder uden væsentlig kontrol har begrænsede muligheder for at tænke CØ ind i
produktionen og vil typisk være henvist til at efterspørge dokumentation samt evt. fokusere
på forhold som emballage og transport. Disse virksomheder kan naturligvis også fokusere på
take-back ordninger osv.
Denne type virksomheder vil ofte efterspørge hjælp til dialog med leverandører og evt.
kunder – herunder overblik over mulige certifikater.
Boks 2: Eksempler på virksomheder af virksomhedstype 2
GRAN LIVING designer og importerer boliginteriør. De har en miljøprofil, hvor de gør brug af mere
bæredygtig emballage, som skaber bedre genanvendelsesmuligheder.
Furnipart designer og sælger bl.a. aluminiumsgreb til køkkener og eksporterer 92 % af deres greb. De
har valgt at fokusere på netop aluminiumsgrebene, der udgør 30 % af deres omsætning, og gå i dialog
med producenten med henblik på at få dem Cradle to Cradle certificeret.
Abrella ApS’s forretningskoncept bygger på at sælge paraplyer med reklamer og en tilhørende
paraplyholder til forretningsdrivende. Forretningerne kan udlåne paraplyerne gratis til
brugere/kunder i tilfælde af regnvejr, hvorefter brugerne skal returnere eller placere paraplyen et
andet sted i byen under ordningen. Abrella ApS får produceret deres paraplyer i Kina, hvor de har haft
svært ved at påvirke producenten i en mere bæredygtig retning. Virksomheden har i stedet fokuseret
på, hvordan den kan sikre genanvendelse af brugte paraplyer.
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5.3 Type 3: Servicevirksomheder

Servicevirksomheder er endnu ikke så fremtrædende blandt virksomheder, der er ved at
omstille sig til cirkulære økonomiske forretningsmodeller. Stadigt flere servicevirksomheder
viser dog interesse for at undersøge, hvordan cirkulær økonomi kan tænkes ind i deres
virksomheder. Vi har endnu kun et spinkelt grundlag for en generel beskrivelse af, hvad disse
virksomheder fokuserer på, men flere af dem oplever konkret efterspørgsel efter bæredygtige
løsninger og/eller ønsker af egen drift at undersøge, hvad det kunne betyde for dem, så vi
finder det relevant som en selvstændig kategori.
Det gælder for servicevirksomhederne som for de øvrige virksohedskategorier, at de
konkrete muligheder for at indarbejde cirkulære økonomiske principper og
forretningsmodeller varierer. Konkret kan der være tale om håndværkere, der f.eks. fokuserer
på deres materialevalg, men også rådgiver deres kunder om materialevalg m.v. Der kan være
tale om arkitekter, der kan rådgive bygherrer om cirkulære økonomiske principper for
byggeri. Eller der kan være tale om hoteller, restauranter m.v., der fokuserer på deres ofte
mere begrænsede materialestrømme og processer, men som finder, at cirkulære økonomiske
principper kan tilføre deres ydelser værdi. For restauranter, caféer m.v. kan et fokus på at
reducere madspild f.eks. være et oplagt fokuspunkt, ligesom der kan være
servicevirksomheder, der kan hente konkrete besparelser på deres energi- og vandforbrug.
Boks 3: Eksempler på virksomheder af virksomhedstype 3
Egen Vinding og Datter er en tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, som gør brug af natur- og
miljøvenligbyggemetoder og -produkter, hvilke skaber sunde og miljøvenlige boliger.
Meisnner + Sigh er et arkitektfirma, der gerne vil rådgive bygherrer om bæredygtige løsninger samt
designe sådanne bygningsløsninger. Deres interesse er ansporet af Skive Kommune, der i en konkret
opgave vil have opført nye autismeboliger efter cirkulære økonomiske principper.
Petersholm Bed & Breakfast, som gerne vil udvikle en bæredygtig Bed & Breakfast, der opfylder
kravene i Den Grønne Nøgle.

5.4 Type 4: Virksomheder med cirkulært DNA

Nogle virksomheder har CØ i deres DNA i den forstand, at de udnytter affald/restfraktioner
i deres produktion og sælger produkter baseret herpå.
Der vil typisk være tale om ret unge virksomheder, der er opstået i kølvandet på de nye
markedsmæssige muligheder, som CØ tilbyder. Som følge heraf vil de typisk også være
relativt små.
Deres fokus vil ofte være på at få sig organiseret, få forretningsmodellen på plads og
synliggøre deres eksistens. Derudover vil de ofte have fokus på, hvordan de kan styre
materialestrømme (affald/restfraktioner) og sikre at have tilstrækkeligt til deres
produktionskapacitet, samt om de kan udvikle take-back ordninger.
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Boks 4: Eksempler på virksomheder af virksomhedstype 4
Plastix A/S startede med at recycle udtjente fiskenet til ny plast til brug i byggeindustrien. Men
leverancerne er sæsonbetonede og utilstrækkelige. Virksomheden er derfor gået videre med at
recycle hård plast fra husholdninger indleveret til genbrugspladser.
Refurb opkøber og sælger genbrugt IT, som renses, istandsættes, slidte dele udskiftes, og der
installeres nyt software.
Thors-Design designer og producerer møbler af maritimt patineret bolværk fra nedlagte danske
færgelejer. De arbejder samtidig med udlejning af møbler som en ny forretningsmodel.

5.5 Type 5: Virksomheder der lukker kredsløb

Nogle virksomheder fokuserer på at gøre det muligt for andre at gøre affaldsfraktioner til
nye ressourcer ved at forbinde producenter og aftagere af affaldsfraktioner, så lineære
produktforløb gøres mere cirkulære. Der kan enten være tale om virksomheder, som har et
produkt, der gør det muligt for andre at upcycle restprodukter, eller om virksomheder, som
udvikler webplatforme, der kan få markeder for restprodukter til at fungere bedre.
Der vil typisk være tale om ret unge virksomheder, der er opstået i kølvandet på de nye
markedsmæssige muligheder, som CØ tilbyder. Som følge heraf vil de typisk også være
relativt små.
Disse virksomheder skal typisk til at opdyrke nye markeder og skabe synlighed om de
muligheder, disse skaber. I nogle tilfælde skal de også selv til at identificere og/eller indkøbe
restfraktioner for at skabe input til deres produktion. Ofte vil de også have fokus på,
hvordan deres forretningsmodel skal se ud.

Boks 5: Eksempler på virksomheder af virksomhedstype 5

Advance Nonwomen A/S servicerer fremstillingsvirksomheder, der ønsker at få konverteret deres
affalds- og restmaterialer til skræddersyede produkter. Virksomheden genanvender
produktionsaffald og udtjente produkter fremfor at lade materialerne gå til forbrænding.
Dansk Genbyg er en webportal til formidling af genbrugsbyggematerialer. De indsamler brugte
byggematerialer, som er i god nok stand til at blive genbrugt og derfor solgt videre.
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6 Metode og datagrundlag
Nærværende analyse er, udover tidligere analyser og den ovenfor beskrevne analyseramme,
baseret på en spørgeskemaundersøgelse og dybdegående caseinterviews.

6.1 Spørgeskema
Projektets styregruppe har på baggrund af deres kendskab til virksomheders arbejde med
cirkulær økonomi udvalgt 129 virksomheder, som allerede arbejder med cirkulær økonomi i
et eller andet omfang. Disse virksomheder har fået tilsendt et spørgeskema, der udgør
udgangspunktet for placeringen af virksomhederne i modenhedsmodellen. Spørgeskemaet
indeholder 17 spørgsmål, hvor virksomhederne er blevet bedt om at vælge, hvilken af fem
forskellige situationer der bedst beskriver situationen i deres virksomhed.
Ud af disse 129 virksomheder har vi modtaget 48 besvarelser af spørgeskemaet, hvilket giver
en svarprocent på 37 %. Det er således disse 48 virksomheder, der er blevet analyseret vha.
modenhedsmodellen.
Spørgeskemaet har den fordel, at det for relativt begrænsede ressourcer er muligt at nå ud til
en bred population af virksomheder, og at dets standardiserede form gør det nemt at
opsummere resultater. Der er dog også udfordringer med metoden. F.eks. betyder den
standardiserede form på et spørgeskema, at det bliver sværere at fange nuancerne i
virksomhedernes modenhed, samt drivere og barrierer for deres udvikling. Derfor har
spørgeskemaet alene været anvendt til at foretage en indledende kortlægning, der kunne
danne grundlag for en kvalificeret udvælgelse af virksomheder til caseinterviews om deres
udvikling og arbejde med cirkulær økonomi.

6.2 Caseinterviews

Ud af de 48 virksomheder, der besvarede spørgeskemaet, angav 36, at vi måtte kontakte dem
med henblik på et opfølgende og uddybende interview. Ud af disse 36 virksomheder har vi
gennemført caseinterviews med 15 virksomheder med henblik på at få en dybdegående
forståelse af virksomhedernes arbejde med cirkulær økonomi samt drivere og barrierer
herfor. De 15 virksomheder er udvalgt for at få så stor spredning som muligt ift.
virksomhedstype, CØ-modenhed, geografi og virksomhedsstørrelse.
Ovenstående udvælgelsesproces har medført en selektion af virksomheder, der har sikret, at
de virksomheder, der indgår i analysen, alle har relevante erfaringer med cirkulær økonomi.
Men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at populationen ikke udgør et repræsentativt
udsnit af danske virksomheder, og at operatørerne, der er blevet interviewet i forbindelse
med Delanalyse 2, derfor kan udtale sig på baggrund af et andet virksomhedsudsnit, end
herværende analyse er baseret på.
Alle regioner har virksomheder repræsenteret i analysen. Der er dog en klar overvægt af
virksomheder beliggende i Region Midtjylland, hvilket bl.a. skyldes, at denne region har
arbejdet med CØ-programmer i længere tid end de resterende regioner. Ligeledes er
branche- og størrelsesfordelingen, jf. tabel 1-2, skæv ift. den samlede danske
virksomhedspopulation.
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Tabel 1: Stikprøvens branchefordeling
BRANCHER

ANTAL
CVRNUMRE

Vandforsyning, kloakvæsen,
affaldshåndtering mv.
Andre serviceydelser
Liberale, videnskabelige og tekniske
tjenesteydelser
Fremstillingsvirksomhed
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Engros- og detailhandel
Overnatningsfaciliteter og
restaurationsvirksomhed
Administrative tjenesteydelser og
hjælpetjenester
Bygge- og anlægsvirksomhed
Information og kommunikation
Alle besvarelser

ANDEL
AF
SAMLET
ANTAL
CVRNUMRE
1
2,1%
1
5

2,1%
10,4%

17
3
14
2

35,4%
6,3%
29,2%
4,2%

1

2,1%

3
1
48

6,3%
2,1%
100%

Tabel 2: Stikprøvens størrelsesfordeling
VIRKSOMHEDSSTØRRELSE

1 ansat
2-4 ansatte
5-9 ansatte

ANDEL
AF
SAMLET
ANTAL
CVRNUMRE
2
4,2%
5
10,4%
13
27,1%

10-19 ansatte

12

25%

20-49 ansatte

11

22,9%

50+ ansatte

5

10,4%

48

100%

Alle besvarelser

ANTAL
CVRNUMRE
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7 Analyse af virksomhedernes CØ-modenhed
For at kortlægge CØ-modenheden blandt virksomhederne på bruttolisten blev der, som
tidligere nævnt, udsendt et spørgeskema til de 129 virksomheder, hvilket resulterede i
besvarelser fra 48 af dem. Disse besvarelser er overført til modenhedsmodellen i figur 4
nedenfor.
Da hver af de to akser repræsenterer tre af temaerne i kapacitetsmodellen, knytter der sig et
antal spørgsmål til hver af akserne. Og da man på hvert spørgsmål kan få mellem 1 og 5
point, kan man for hver virksomhed opgøre, hvor stor en andel af det højest mulige antal
point de har opnået. Derved kan man tildele hver virksomhed et sæt koordinater. Således er
hver virksomhed, der har besvaret spørgeskemaet, repræsenteret ved en prik i figur 4. Farven
på prikken angiver, hvilken virksomhedstype der er tale om, jf. afsnit 4. Ved hver prik er et
felt med et nummer, der svarer til en virksomhed. De grønne felter viser de virksomheder,
som er udvalgt til caseinterviews. Disse er, jf. afsnit 5, udvalgt for at få en så bred
repræsentation som muligt – f.eks. ift. CØ-modenhed og virksomhedstype.
Figur 4: Virksomhedernes placering i modenhedsmodellen

Der fremkommer en række interessante mønstre i figur 4.
For det første kan det konstateres, at hovedparten af de virksomheder, som har besvaret
spørgeskemaet, har en relativt høj CØ-modenhed – faktisk placerer de fleste sig på tredje trin
af modenhedstrappen eller derover, og en håndfuld virksomheder placerer sig på øverste
trin, hvor man har en decideret CØ-forret-ningsmodel.9 Dette er dog ikke overraskende, idet
vores fokus netop er på succescases – og dermed på virksomheder, som i dag er at finde på
Den meget lave placering af virksomhed 13 skyldes, at denne virksomhed har angivet, at mange af forholdene, som der spørges ind til, ikke er relevante for
virksomheden, hvilket giver 0 point.
9
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de højere modenhedsniveauer, og hvor vi kan lære noget af deres
”rejse” mod øget modenhed.
For det andet er det et generelt mønster, at modenheden ift. forankringen i organisationen er
større end modenheden ift. håndteringen af materialestrømme. Dette kan indikere, at der i
fremtiden kan forventes en positiv udvikling ift. håndteringen af materialestrømme, da
forankring i organisationen indikerer et ledelsesmæssigt fokus på omstillingen til cirkulær
økonomi. Det kan dog også være et udtryk for, at virksomhederne særligt ift. håndteringen af
materialestrømme kan møde strukturelle barrierer, som kan udgøre en naturlig stopklods ift.
arbejdet med cirkulær økonomi – f.eks. hvis man er afhængig af underleverandører, hvis der
ikke findes den nødvendige lovgivning, teknologi m.v., så de gode intentioner ikke omsættes
til konkret handling.
For det tredje ser der ikke ud til at være et entydigt mønster i, hvilke virksomhedstyper der er
mest CØ-modne, da de fleste virksomhedstyper findes over hele spektret.10 Dog skal det
nævnes, at der ikke er virksomheder af type 4 og 5 med lavt CØ-modenhedsniveau. Dette er
naturligt, da disse virksomheder netop er født relativt cirkulære. Samtidig er det
overraskende, at en del af virksomhederne af type 2 (produktionsvirksomheder uden egen
produktion) scorer relativt højt ift. håndteringen af materialestrømme, da denne type
virksomheder forventeligt vil være begrænsede af deres underleverandørers adfærd.
Til sidst er modenhedsmodellen primært udviklet mhp. cirkulær økonomi i
produktionsvirksomheder og i mindre grad i service- og rådgivningsvirksomheder. F.eks. har
nogle typer af service- og rådgivningsvirksomheder relativt begrænsede materialestrømme at
holde styr på ift. fremstillingsvirksomheder, hvorfor det er relativt nemmere for dem at
håndtere deres materialestrømme og dermed score højt i modellen. Service- og
rådgivningsvirksomheder er dog alligevel relevante, da de ligesom fremstillingsvirksomheder
indgår i en værdikæde, som kan være mere eller mindre cirkulær. Således kan
servicevirksomheder også få noget ud af at tænke i cirkulære økonomiske baner.

Ligeledes eksisterer der ikke noget klart mønster ift. virksomhedernes branche og størrelse. Dette indikerer, at CØ-modenhed primært afhænger af den
enkelte virksomhed.
10
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7.1 Spredning på de enkelte spørgsmål i modenhedsmodellen

Det kan være en nyttig øvelse at dykke nærmere ned i de forhold, som trækker
virksomhedernes gennemsnitlige modenhed hhv. ned og op, da det giver indblik i, om der er
nogle skridt, som oftest kommer før andre i arbejdet med cirkulær økonomi. Måske fordi de
er lettere, eller måske fordi der er et naturligt sted at starte.
På den baggrund giver tabel 3 et indblik i antallet af virksomheder, som findes i de forskellige
svarkategorier på spørgsmålene i modenhedsmodellen. I tabellen indikerer svarmulighed 1, at
virksomhederne i begrænset omfang har styr på forholdet, mens svarmulighed 5 indikerer, at
virksomhederne i høj grad har styr på forholdet.
Tabel 3: Svarfordeling på de enkelte spørgsmål (antal i hver svarkategori)

24

SPØRGSMÅL\SVARMULIGHEDER 1

2

3

4

5

I hvilket omfang er virksomhedens øverste
ledelse engageret i arbejdet med Cirkulær
Økonomi?
I hvilket omfang tænker I Cirkulær
Økonomi ind i forhold til udviklingen af
produkter og services?
I hvilket omfang er Cirkulær Økonomi
afgørende for, at virksomheden kan
realisere sin forretningsstrategi (inden for de
næste 3-5 år)?
I hvilket omfang har I forholdt jer til
situationen omkring jeres produkters
anvendelse og bortskaffelse?
I hvilken grad er Cirkulær Økonomi
centralt for virksomhedens værdigrundlag?
Hvordan har I arbejdet med Cirkulær
Økonomi i jeres virksomhed?
Har I en plan eller strategi for, hvordan I vil
forholde Jer til Cirkulær Økonomi?
I hvilket omfang er alle relevante
funktioner/afdelinger i virksomheden involveret i
arbejdet med Cirkulær Økonomi?
I hvilket omfang er der klarhed over, hvem
der har ansvar for arbejdet med Cirkulær
Økonomi?
I hvilket omfang tager I materialeansvar, der
rækker ud over jeres egen virksomhed (til
underleverandører eller kunder)?
I hvilket omfang er der allokeret ressourcer,
der matcher opgaven?
I hvilket omfang har I afdækket, om der
er punkter i virksomheden, hvor der er
brug for at udvikle kompetencerne for at
kunne realisere jeres ambitioner om
Cirkulær Økonomi?
I hvilket omfang har I fastlagt processer til at
følge op på jeres miljøbelastning og

1

3

1

5

37 4,57

1

1

6

9

30 4,40

1

2

8

14 23 4,17

1

3

9

8

25 4,15

5

2

6

9

26 4,02

1

5

9

11 21 3,98

3

3

9

11 22 3,96

3

3

8

11 20 3,93

3

1

12 13 17 3,87

2

3

15 8

2

2

13 15 12 3,75

0

5

12 20 7

2

5
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18 3,80

3,66

12 3,51

udviklingen heri?
Hvor stor en del af produkternes og
produktionens samlede miljøbelastning
(inklusive underleverandører) har I
overblik over?
I hvilket omfang har I redskaber til at sikre
overblik over virksomhedens
miljøbelastning?
I hvilket omfang har I afdækket behovet
for individuel kompetenceudvikling for at
kunne realisere jeres ambitioner om
Cirkulær Økonomi?
I hvilket omfang har I stillet konkrete
materialekrav til jeres underleverandører om at
leve op til principperne i Cirkulær
Økonomi?

4

2

21 11 9

3

9

16 9

5

7

11 15 4

9

11 9

5

3,40

10 3,30
3,14

12 3,00

Som det fremgår af tabel 3, er det særligt nedenstående spørgsmål, som en stor del af
virksomhederne ikke er nået så langt med:
›

I hvilket omfang har I stillet konkrete materialekrav til jeres underleverandører om at leve
op til principperne i Cirkulær Økonomi?

›

I hvilket omfang har I afdækket behovet for individuel kompetenceudvikling for at kunne
realisere jeres ambitioner om Cirkulær Økonomi?

Modsat er nedenstående spørgsmål relateret til forhold, som relativt mange virksomheder
har styr på:
›

I hvilket omfang er virksomhedens øverste ledelse engageret i arbejdet med Cirkulær
Økonomi?

›

I hvilket omfang tænker I Cirkulær Økonomi ind i forhold til udviklingen af produkter og
services?

Dette indikerer, at noget af det, som kommer først i virksomhedernes arbejde med cirkulær
økonomi, er den øverste ledelses engagement, samt det at tænke cirkulær økonomi ind i
udviklingen af produkter og services. Samtidig er noget af det sidste, som virksomhederne
får styr på, konkrete materialekrav til deres underleverandører og individuel
kompetenceudvikling. Det er et generelt mønster, at virksomhederne scorer relativt lavt på
de forhold, som indebærer hele deres værdikæde og ikke bare virksomheden selv. Dette tyder
på, at virksomhederne starter med dem selv, før de begynder at række ud i værdikæden.
Disse pointer udforskes dybere i afsnit 7 nedenfor.
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8 Tværgående læringspunkter
Dette afsnit har til formål at komme nærmere en beskrivelse af drivere og barrierer for
virksomheders udvikling ift. arbejdet med cirkulær økonomi. Afsnittets indsigter bygger
primært på caseinterviews med 15 virksomheder, samt erfaringer fra tidligere evalueringer og
analyser. Bilag A indeholder en oversigt over de udvalgte casevirksomheder, mens
dybdegående casebeskrivelser af hver virksomhed kan findes i et selvstændigt casekatalog.
Disse cases kan således tjene som inspiration for virksomheder, der gerne vil i gang med
arbejdet med cirkulær økonomi. Virksomhedstypologien indebærer, at man kan finde
virksomheder med samme udgangspunkt som en selv.
Analysen har identificeret ni tværgående læringspunkter, som har betydning for
virksomhedernes arbejde med CØ og dermed også deres modenhed. Disse ni læringspunkter
er præsenteret i figur 5. En central pointe er imidlertid også, at læringspunkterne i forskellig
grad er relevante for virksomheder på de forskellige modenhedsniveauer. Derfor indeholder
figur 5 også en oversigt over de modenhedsniveauer, hvor de enkelte læringspunkter er
særligt relevante.
Figur 5: Overblik over ni tværgående læringspunkter, samt hvilke
modenhedsniveauer de særligt er relateret til

Som det fremgår af figur 5, er nogle læringspunkter mest relevante for virksomheder på de
lave modenhedsniveauer, som endnu ikke er særligt langt med arbejdet med cirkulær
økonomi, mens andre læringspunkter primært er relevante for virksomheder på de højere
modenhedsniveauer. Der er imidlertid også læringspunkter, som er relevante for
virksomheder på alle modenhedsniveauer.
Overblikket fra figur 5 kan være nyttig at have i baghovedet ved læsningen af de enkelte
tværgående læringspunkter i afsnit 7.1-7.9. Dog bør det understreges, at figuren
repræsenterer en forsimpling af virkeligheden, og at man vanskeligt kan lave knivskarpe
sondringer mellem, hvornår et læringspunkt er relevant for en virksomhed, og hvornår det
ikke er.

26

SUCCESFULD CIRKULÆR OMSTILLING I SMV’ER

8.1 Ledelsen skal gå forrest

Nærværende analyse bekræfter i høj grad erfaringerne fra tidligere analyser om, at det er
afgørende for virksomheders CØ-modenhed, at den øverste ledelse går forrest i udviklingen.
Engagement fra den øverste ledelse er både afgørende for, at virksomhederne overhovedet
kommer i gang med at arbejde cirkulært, og at de fortsætter udviklingen op ad
modenhedstrappen. Selv i tilfælde hvor initiativet til arbejdet med cirkulær økonomi er
kommet fra medarbejdere, er ledelsens opbakning og engagement vigtigt for, om
virksomheden kan udvikle sig i en mere cirkulær retning. Eksempler på, at ledelsen er gået
forrest i udviklingen, er KALK A/S, Vraa Dampvaskeri og Højer Møbler.
Et oplagt spørgsmål er dernæst, hvad der driver ledernes engagement ift. cirkulær økonomi.
Det er gennemgående for caseinterviewene, at de virksomheder, som er i gang med en
cirkulær omstilling, ikke opnår positive økonomiske effekter på den korte bane. Samme
erfaringer findes ift. Carlsbergs nyligt udviklede snap pack, som er en sixpack, hvor øldåserne
er limet sammen i stedet for at være pakket ind i plastik.11 Dog er forventningen blandt
casevirksomhederne og Carlsberg, at markedets efterspørgsel vil blive stadigt mere cirkulær,
hvorfor en cirkulær omstilling på den lange bane vil blive et konkurrenceparameter.
Vurderingen er derfor, at de ledere, som prioriterer en cirkulær omstilling, primært er drevet
af deres værdisæt og/eller langsigtede strategiske fokus.
Situationen er lidt anderledes for virksomheder af type 4, hvor hele forretningen er bygget op
omkring cirkulær økonomi. Casevirksomhederne af denne type har alle formået at skabe en
bæredygtig forretning, og de forventer at opleve stærk vækst i fremtiden, efterhånden som
markedets efterspørgsel bliver mere cirkulær. Det har imidlertid taget tid at gøre forretningen
økonomisk bæredygtig, og vi har også kendskab til en række virksomheder, der ikke er
lykkedes med at skabe grundlag for en forretning baseret på en cirkulær økonomisk
forretningsmodel. Dette uddybes i afsnit 7.2 nedenfor.

8.2 Der er mulighed for umiddelbare gevinster,
men det langsigtede strategiske fokus er afgørende
I forlængelse af ovenstående er det, uanset virksomhedernes modenhedsniveau, en generel
pointe, at en cirkulær omstilling er en proces, der er meget indgribende i en virksomhed og
som derfor også tager lang tid. Først og fremmest er der en intern proces, hvor man skal
have styr på produktudviklingen, værdikæden osv. Eksempelvis er en såkaldt Cradle to
Cradle certificering12 en nyttig proces at gå igennem, da man bliver skarpere på, hvad der
mangler, for at udvalgte produkter kan certificeres som cirkulære. Det er dog også en proces,
der tager tid og koster penge.
Dernæst skal man have kunderne til at opfatte, at man sælger et cirkulært produkt. Dette
kræver, at virksomheden skaber synlighed omkring produktets bæredygtighed over for
potentielle kunder. I den forbindelse fremhæves det bl.a. af Upcycling Scandinavia, at det er
vigtigt med et klart budskab om, at man er 100 % bæredygtig og ikke blot 50 % bæredygtig.
Ellers opnår man ikke den ønskede eksponering på markedet.
Til sidst kan det, jf. afsnit 7.1, tage tid, før markedets efterspørgsel gør det muligt at skabe en
bæredygtig økonomisk forretning. F.eks. fremhæver KALK A/S, at der går 2-3 år, før en
arkitekt har set tingene igennem og til materialerne anvendes. Dermed går der lang tid, før
11

Mandag Morgen (2019). ”Nu ruller den cirkulære økonomi”.

12

Se her for uddybning af dette koncept: https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cradle-to-cradle/
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virksomhederne ser effekterne af deres investeringer, og samtidig er markedets efterspørgsel
præget af usikkerheder. At der er lang vej til effekt, understreger betydningen af, at den
øverste ledelse enten er værdidrevet og/eller har et langsigtet strategisk fokus.
Flere virksomheder har som et element i deres indsats fokuseret på at reducere eksempelvis
deres energiforbrug, reducere madspild eller deres affaldsproduktion i øvrigt. En sådan
indsats giver rigtig god mening og er typisk ikke så vanskelig og indgribende i virksomhedens
processer. Samtidigt er det indsatser, der kan give økonomiske besparelser på kort sigt, og
dermed bidrage til en forbedret økonomisk bundlinje, mens de langsigtede effekter af en
cirkulær økonomisk omstilling fortsat er undervejs.
Et sådant fokus på besparelser kan være en motivationsfaktor, der kan bidrage til
rekruttering af nogle af de virksomheder, der finder cirkulær økonomi for vanskeligt,
omfattende og langsigtet. Der er imidlertid også erfaringer, der peger på, at et for stærkt
fokus på kortsigtede besparelsesmuligheder kan svække det langsigtede strategiske sigte på
omstilling med langt større effektpotentiale (se anbefaling 10 i delanalyse 2). Så
besparelsespotentialer kan være vigtige, men det er vigtigt ikke at tabe den langsigtede
omstilling af syne, hvis større gevinster på længere sigt skal høstes.

8.3 Ressourcer til udvikling er nødvendige

Virksomhederne på alle modenhedsniveauer fremhæver, at en af de mest centrale barrierer
for deres udvikling er mangel på ressourcer. I denne sammenhæng skal ressourcer forstås
relativt bredt som indeholdende tid, kompetencer og økonomi. Denne problematik
fremhæves f.eks. af Furnipart, Gardinlis, KALK A/S og Tripplex.
Ovenstående bekræfter resultaterne fra tidligere analyser af cirkulær økonomi, hvor
utilstrækkelig viden samt manglende tid og finansiering fremhæves som centrale barrierer for
en cirkulær omstilling. Det er da også en kendt problematik, at begrænset udviklingskapacitet
hos virksomhederne kan være med til at hæmme innovation og udvikling – uanset om dette
drejer sig om cirkulær økonomi, digitalisering, produktudvikling eller noget helt fjerde.
Dermed er det også klart, at der ikke er nogen simpel løsning på denne problematik. Der
lanceres således hele tiden nye initiativer for at få virksomhederne til at blive digitale,
internationale, mere innovative, rummelige m.v., hvilket kommer oven i den udvikling og
drift, der i forvejen optager virksomhederne.
Caseinterviewene viser imidlertid, at noget af det som netop har kunnet sætte en udvikling i
gang for virksomheder på de lavere modenhedsniveauer, har været deltagelse i forskellige
offentlige programmer og brug af øvebaner. Dette uddybes i afsnit 7.4 og 7.5 nedenfor.

8.4 Projektdeltagelse er anledning og trigger til udvikling

Størstedelen af de virksomheder, som har været genstand for caseinterviews (f.eks. BiomassProtein, Højer Møbler og Aage Vestergaard Larsen), har deltaget i forskellige offentlige
programmer, hvor de f.eks. har modtaget økonomisk støtte til udvikling og afprøvning af
nye produkter eller har modtaget rådgivning. Af konkrete programmer kan MUDP, GUDP,
KATCH-e13, Rethink Business og Fokuseret Værdikædesamarbejde fremhæves, ligesom flere
virksomheder har modtaget rådgivning fra private CØ-konsulenter.
Flere casevirksomheder udtrykker, at deltagelsen i sådanne programmer/projekter har været
central for deres cirkulære udvikling – særligt på de tidlige modenhedstrin. Således
MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP står for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, mens KATCH-e
henviser til det EU-finansierede projekt ”Udvikling mod cirkulær Økonomi og bæredygtighed i videregående uddannelser”.
13
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fremhæver virksomhederne, at deltagelse i ovenstående programmer
samt modtagelse af konkret rådgivning har været en anledning til for alvor at komme i gang
med cirkulær økonomi. Samtidig fremhæver de, at deltagelse i ovenstående programmer samt
modtagelse af rådgivning konkret bidrager til at komme over nogle af de barrierer, som blev
fremhævet i afsnit 7.3. F.eks. får virksomhederne viden om, hvordan de kan blive mere
cirkulære på en måde, som passer til deres virksomhed. Altså er projektdeltagelse en hyppigt
anvendt måde til at komme op ad de tidlige trin i modenhedstrappen.
Selvom projektdeltagelse og rådgivningsbistand kan være en hjælp for virksomheder på de
lavere modenhedsniveauer, så er der virksomheder med høj modenhed, som efterspørger en
anden type støtte, der i højere grad adresserer strukturelle barrierer. F.eks. har disse
virksomheder brug for, at man kigger på den eksisterende lovgivning og regulering, samt at
man stimulerer en efterspørgsel ved f.eks. at give tilskud til arkitekter og håndværkere, som
gerne vil anvende genanvendte materialer, men som lader være, da det måske er dyrere.
Samtidig er der virksomheder med cirkulært DNA, som tilmelder sig programmer rettet mod
cirkulær økonomi for at få støtte til generel forretningsudvikling, og i mindre grad til
hvordan de bliver mere cirkulære. Disse får ofte kun i begrænset omfang opfyldt deres behov
i de programmer, de vælger at deltage i. Dette taler for, at der med fordel kunne arbejdes
med at skabe sammenhæng mellem projekter rettet mod cirkulær økonomi og andre
erhvervsudviklingsprojekter, så virksomhederne bliver deltagere i projekter, der faktisk
matcher deres motivation og udfordringer. Dette uddybes i delanalyse 2.

8.5 Brug øvebaner

En hyppigt anvendt metode til at opbygge viden og kompetence internt i virksomheden ift.
cirkulær økonomi, uden at anvende for mange ressourcer på det, er at gøre brug af øvebaner.
Med øvebaner menes der, at virksomhederne udforsker cirkulær økonomi med
udgangspunkt i en afgrænset del af deres produktion/virksomhed, før de påbegynder en
udbredelse til hele virksomheden. Øvebaner er således særligt relevante, når man som
virksomhed befinder sig på et lavt modenhedsniveau og gerne vil bevæge sig op ad
modenhedstrappen.
Et eksempel på en øvebane, der fremhæves af Gardinlis og Furnipart, er at udvælge ét eller
flere produkter, som man gerne vil have Cradle to Cradle certificeret. I
certificeringsprocessen får man indblik i, hvad der skal til for at arbejde med cirkulær
økonomi generelt samtidig med, at certificeringen kan bruges som udgangspunkt for,
hvordan man får gjort de konkrete produkter cirkulære.

8.6 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Højer Møbler, Aage Vestergaard Larsen og Vraa Dampvaskeri har haft stort udbytte af
samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Konkret har alle tre virksomheder
haft praktikanter, studentermedhjælpere og/eller specialestuderende fra Aalborg Universitet
tilknyttet, hvilket har bidraget med ressourcer ift. arbejdet med cirkulær økonomi. De
studerende har tilført viden om cirkulær økonomi, et engagement til at udfordre eksisterende
praksis, og derudover grundlæggende arbejde, som har frigjort medarbejderressourcer.
Alle tre virksomheder oplever, at de studerende er meget interesserede i deres arbejde for
cirkulær økonomi, og Aage Vestergaard Larsen oplever, at de ikke behøver gøre andet end at
vise deres arbejde frem på sociale medier for at rekruttere studerende. Således kan
samarbejde med uddannelsesinstitutioner umiddelbart være en relativt ressourceeffektiv
driver for virksomheders arbejde med CØ. Der er dog to udfordringer.
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For det første vurderer vi, at det primært vil være relativt CØ-modne virksomheder, som kan
overskue og drage nytte af samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Dette skyldes, at det
først er nødvendigt, at virksomheden får afklaret med sig selv, hvad man vil med cirkulær
økonomi, og på hvilke områder et samarbejde med uddannelsesinstitutioner kunne være
udbytterigt. Et sådant overblik vil virksomheder på de lavere modenhedsniveauer sjældent
have. De tre interviewede virksomheder, som har haft glæde af samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, er da også virksomheder med et vist modenhedsniveau.
For det andet kan en udbredelse af denne model til andre dele af landet udfordres af, at de
videregående uddannelsesinstitutioner (f.eks. universiteter, professionshøjskoler og
erhvervsakademier) har forskellige tilgange til praktik og mulighederne for at passe dette ind i
uddannelsesforløbene. F.eks. består en stor del af uddannelserne på Aalborg Universitet af,
at de studerende har projektarbejde, hvor de har relativt store frihedsgrader til at arbejde
problemorienteret med et emne, som de synes, er spændende – f.eks. cirkulær økonomi.
Dette er i mindre grad tilfældet på f.eks. Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

8.7 Markedsudvikling er nødvendig

Et forhold, som både kan være en driver og en barriere for casevirksomhederne, er graden,
hvormed markedet er tilstrækkeligt modent til at efterspørge deres produkter. Markedets
efterspørgsel afhænger af flere forhold - f.eks. graden af regulering, om der er prisforskel på
nye og genanvendte produkter, samt graden hvormed offentlige indkøb tilgodeser cirkulære
produkter.
Blandt casevirksomhederne er der eksempler på, at offentlige indkøb har kickstartet
virksomhedens udvikling og skabt fundamentet for en cirkulær tilgang. F.eks. har Højer
Møbler vundet en stor opgave for Aalborg Kommune, mens Upcycling Scandinavia har
oplevet, at kravene om genbrug på SKI-aftaler er fremmende for deres forretning.
Modsat er der også en række eksempler på, at efterspørgslen er en begrænsning for
virksomhedens videre udvikling i retning af det cirkulære – særligt for virksomheder på de
højere modenhedsniveauer. Dette er en begrænsning, som virksomhederne vanskeligt kan
påvirke på egen hånd. F.eks. oplever KALK A/S udfordringer med, at det er billigere at
producere ny mørtel end at genanvende mørtel, hvilket naturligt betyder, at kunder, som
prioriterer prisen højest, vil vælge at bruge ny mørtel. Denne udfordring findes også hos
Tripplex, som oplever, at entreprenørerne sparer, hvor de kan, hvilket gør det svært at
komme ind på byggemarkedet. Nordic Fastfood oplever, at slutbrugerne er ligeglade med,
om de anvender genanvendeligt emballage. Upcycling Scandinavia oplever, at
byggelovgivningen gør det svært at komme ind i byggebranchen, da denne tilsiger, at
håndværkerne og arkitekterne er ansvarlige for, at materialerne virker. Dette gør det
risikabelt for dem at anvende nye materialer. Virksomhederne oplever således en række
forskellige markedsmæssige barrierer, som de kan have svært ved at overkomme på egen
hånd.

8.8 Sikring af tilstrækkelige materialestrømme

En del virksomheder - særligt virksomheder på de højere modenhedsniveauer - oplever store
udfordringer med at sikre tilstrækkeligt pålidelige materialestrømme til, at de kan udvide
produktionen og dermed nå op i et volumen, hvor den blive mere rentabel.
Materialestrømmene kan både være begrænset af manglende kvantitet og manglende kvalitet.
Således oplever Aage Vestergaard Larsen udfordringer med at skaffe en tilstrækkelig mængde
plastik, som er rent nok til, at det kan laves om til granulat af høj kvalitet.
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Denne pointe underbygges af Upcycling Scandinavia, som har haft
udfordringer med at finde underleverandører af plast i Danmark. I stedet har de fundet en
underleverandør i Sverige, hvor affaldssorteringen - herunder sorteringen af plast – er
væsentligt mere udbygget.
Reiling oplever en lignende udfordring ift. at skaffe glas nok, hvilket i høj grad skyldes, at der
er opstået konkurrence om den mængde glas, der er.
Nordic Fastfood har haft udfordringer med at anvende genbrugspapir som emballage, da det
har været fyldt med tungmetaller og derfor ikke har kunnet anvendes til fødevarer.
Således er den primære løsning på denne barriere et fokus på at ændre
lovgivning/reguleringen, så den i højere grad tilgodeser, at cirkulære virksomheder kan opnå
pålidelige materialestrømme. Virksomhederne har også et vist spillerum ift. at håndtere
barrieren – f.eks. kan de lede efter underleverandører i andre lande – som f.eks. Upcycling
Scandinavia har gjort – eller de kan overveje at lave en hel eller delvis udskiftning af
materialer.

8.9 Relationerne i værdikæden ændres

I takt med at virksomhederne bliver mere modne ift. arbejdet med cirkulær økonomi, ændres
deres relationer til de øvrige aktører i værdikæden også. Hvis virksomhederne skal rykke op
på de højere modenhedsniveauer, er det afgørende, at de kigger ud over egen virksomhed og
tager ansvar i værdikæden. Dette betyder, at det bliver sværere at have passive
underleverandører. I stedet vil relationen til underleverandører mere få karakter af
partnerskaber, hvor den cirkulære virksomhed stiller krav, som den i dialog og samarbejde
med underleverandører afsøger mulighederne for at leve op til. F.eks. har Plastix et tæt
samarbejde med havne og fiskere, som leverer fiskenet til deres produktion, mens Upcycling
Scandinavia indgår i en dialog med deres engelske underleverandører om, hvordan
underleverandørerne kan blive mere bæredygtige.
På samme vis kan relationen til slutbrugeren også ændres i takt med, at virksomhederne
bliver mere CØ-modne. F.eks. har Gardinlis lavet en forretningsmodel, hvor de leaser
gardiner til erhvervsinstitutioner. På denne måde får de alt andet lige en højere grad af
gentagen kontakt med deres kundebase, end hvis de blot solgte gardinerne. Det samme
gælder for de virksomheder, som etablerer en take-back ordning, hvor de får deres produkter
tilbage efter endt brug. En sådan ordning fungerer kun, hvis man som virksomhed bevarer
en form for relation til kunden. Flere af casevirksomhederne arbejder med take-back
ordninger – f.eks. Højer Møbler og Tripplex.
Altså bliver bindingerne i værdikæden stærkere – både bagud ift. underleverandører og
fremad ift. kunder – i takt med, at virksomhederne bliver mere CØ-modne. Her kan der
opstå en barriere for virksomheder, som gerne vil arbejde med CØ, men har svært med at
etablere partnerskaber med underleverandører og kunder. Sådanne virksomheder vil have
svært ved at nå de højeste niveauer af modenhedstrappen, selvom de måske har viljen til at
komme højere op.
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9 Konklusion og perspektivering
Overordnet set finder denne rapport, at det er afgørende for virksomhedernes cirkulære
modenhed og udvikling, at ledelsen går forrest og har et langsigtet strategisk fokus og/eller
et cirkulært værdisæt, da der er lang vej til, at en grundlæggende cirkulær omstilling i
virksomhederne, deres materialestrømme og forretningsmodeller vil skabe positive resultater
på bundlinjen. Energi- og materialebesparelser kan dog være et element i en samlet cirkulær
indsats, der kan skabe effekt på kort sigt, mens en cirkulær udvikling også kan bidrage til, at
virksomhederne bliver skarpere på deres materialestrømme og produkter, hvilket har værdi i
sig selv.
Samtidig er en af de største barrierer for virksomhederne – uanset modenhed – at finde de
nødvendige ressourcer til udvikling i form af tid, kompetencer og økonomi. Virksomheder
på forskellige modenhedsniveauer håndterer denne ressourcemangel på forskellige måder. På
de lave modenhedsniveauer henter virksomhederne ekstern hjælp ind via deltagelse i
offentlige programmer og projekter, samt ved at anvende øvebaner, hvor man i en afgrænset
del af virksomheden afprøver, hvad det vil sige at blive mere cirkulær. På de højere
modenhedsniveauer får virksomhederne mindre udbytte af projektdeltagelse. I stedet er der
virksomheder med høj modenhed, som via samarbejde med uddannelsesinstitutioner opnår
adgang til ressourcer til virksomhedens udvikling. Andre virksomheder på de høje
modenhedsniveauer fremhæver, at deres barrierer primært er strukturelle, og at disse skal
adresseres, før de kan udvikle sig yderligere i en cirkulær retning – dette drejer sig f.eks. om
upålidelige materialestrømme og begrænset efterspørgsel.
I forlængelse af disse indsigter har vi i analysen identificeret tre forhold, som vi mener, er
yderst relevante at overveje, hvis cirkulær økonomi skal blive endnu mere udbredt hos
danske SMV’er. Disse gennemgås i det følgende.

9.1 Hvordan motiverer man nye virksomheder til arbejdet med CØ?
Som beskrevet i afsnit 5 beskæftiger denne analyse sig primært med virksomheder, som
allerede har påbegyndt arbejdet med cirkulær økonomi i et eller andet omfang, og mange af
dem har også selv søgt mod diverse programmer, som har kunnet hjælpe dem med at blive
mere cirkulære.
Erfaringen fra offentlige programmer, der har til formål at fremme cirkulær økonomi (og for
den sags skyld også andre emner som f.eks. digitalisering), er dog, at det kan være svært at
rekruttere virksomheder. Dette skyldes i høj grad, at mange virksomheder endnu ikke har
erkendt, at de har et behov for at blive mere cirkulære eller kan se mulighederne i det. Et
vigtigt tema ift. at fremme den cirkulære økonomi blandt danske SMV’er er derfor, hvordan
man motiverer virksomheder (som endnu ikke har taget det første skridt) til at tage det første
skridt i arbejdet med cirkulær økonomi.
Med andre ord handler det om, at man skal formå at rykke de ubevidst umodne14 – dvs. de
virksomheder, som endnu ikke har erkendt, at de har behov for at arbejde mere cirkulært –
til at blive bevidst umodne og dermed indse, at de har behov for viden og hjælp. Denne
bevægelse sætter tankerne i gang hos virksomhederne og kan få dem til at søge mod
offentlige programmer, virksomheder, som har lavet en cirkulær omstilling, eller andet, så de
kan blive bevidst modne – dvs. tilegne sig de nødvendige ressourcer til at kunne påbegynde en
hel eller delvis omstilling. På den lange bane er endemålet, at virksomhederne bliver ubevidst
14
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modne, dvs. at den cirkulære tankegang er så indlejret i dem, at de
ubevidst og instinktivt agerer cirkulært, når de skal træffe beslutninger om virksomhedens
udvikling.
Det er ikke simpelt at skabe bevægelsen fra ubevidst umodenhed til bevidst umodenhed, og
det er en problemstilling, som findes i de fleste erhvervsfremmeprogrammer. Der findes dog
forskellige måder at arbejde med at skabe bevægelsen. En artikel vedrørende indsatser for at
fremme SMV’ers designanvendelse konkluderer f.eks., at virksomheder, som har ingen eller
kun begrænset opmærksomhed på design, har behov for at få italesat muligheden for design
og designs værdi, før design vil opnå opmærksomhed fra virksomheden – herunder fungerer
det godt, hvis der tages udgangspunkt i konkrete eksempler fra virksomheden.15 Når først
SMV’erne er blevet bevidste om, at design kan skabe en positiv værdi for dem, er næste
skridt at hjælpe dem med at tilegne sig de nødvendige kompetencer – hvad end det er
ekstern rådgivning eller intern opkvalificering. Samme pointe findes i RegLabs
digitaliseringsanalyse.16
Indsigterne fra ovenstående artikel vedrørende SMV’ers designanvendelse og digitalisering
vurderes også at kunne anvendes i relation til cirkulær økonomi. Dermed må første skridt i
en indsats for at få flere virksomheder i gang med arbejdet med cirkulær økonomi være et
opsøgende arbejde, hvor man med udgangspunkt i de enkelte virksomheder italesætter
konkrete områder, hvor de kunne opnå værdi af en cirkulær omstilling. I den forbindelse kan
økonomiske gevinster opnået gennem besparelser på energiforbrug eller reduktion af affald
virke motiverende. Men det offentlige – nærmere bestemt kommunerne – spiller også en stor
rolle for virksomhedernes behovserkendelse. Dette skyldes, at kommunerne ifm. deres
myndighedsopgave har en lokal kontakt med mange virksomheder, som de kan skubbe til.
Samtidig kan eksisterende virksomhedsnetværk, klyngeorganisationer og
brancheorganisationer være en vej til at skabe opmærksomhed omkring cirkulær økonomi.
Fordelen med de eksisterende netværk er, at virksomhederne kan lære af hinanden og hente
inspiration fra virksomheder, som de allerede har en relation til, og som de derfor har tiltro
til. Endelig kan staten på et helt overordnet plan også skabe øget motivation for at gå ind i
cirkulær økonomi gennem lovgivning og regulering, som stiller krav og/eller gør det
økonomisk attraktivt at omstille sig til cirkulær økonomi.
Arbejdet for behovserkendelse udfordres af, at driveren bag en grundlæggende cirkulær
omstilling, jf. afsnit 7.1, ofte vil være ledelsens langsigtede strategiske fokus og/eller værdisæt
og i mindre grad forventningen om en kortsigtet økonomisk gevinst. Dermed kan man
vanskeligt anvende kortsigtede instrumentelle argumenter over for virksomhederne, som
rækker udover eventuelle kortsigtede energi- og materialebesparelser, mens det også er yderst
vanskeligt at påvirke ledelsens værdisæt. Man må således forsøge at overbevise
virksomhederne om, at en omstilling er vigtig på den lange bane, og at det er en
fremtidssikring snarere end en her-og-nu gevinst. Desuden bør man i henvendelserne til
virksomhederne være opmærksom, at ikke alle virksomheder kan eller vil arbejde med
cirkulær økonomi på samme måde – derfor skal de også motiveres forskelligt.
Afslutningsvis bør det fremhæves, at arbejdet for behovserkendelse bliver nemmere,
efterhånden som flere virksomheder får erkendt, at de har behovet og begynder at arbejde
cirkulært. Dette skyldes, at virksomheder følger andre virksomheder relativt tæt – f.eks. er
det mere sandsynligt, at en virksomhed vil begynde at arbejde cirkulært, hvis alle
konkurrenterne også gør det.
15
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Samtidig bliver det også mere sandsynligt, at behovserkendelsen sker automatisk, hvis
kundernes efterspørgsel efter cirkulære produkter øges, da de virksomheder, som ikke har
lavet en omstilling, vil kunne mærke det på omsætningen. Dette vil gøre det mere økonomisk
rentabelt at omstille sig – også på den korte bane. Altså vil transformationen mod cirkulær
økonomi gå hurtigere, hvis man ikke alene holder producenterne ansvarlige for
markedskræfterne, men derimod også fokuserer på forbrugerne – både deres efterspørgsel
efter genanvendelige og genbrugte produkter samt deres affaldssortering.17

9.2 Hvordan tilegner virksomheder sig kompetencer?

Når virksomhederne har erkendt, at de har behov for at arbejde mere cirkulært, vil næste
skridt være, at de skal tilegne sig de nødvendige kompetencer til at påbegynde dette arbejde.
Jf. afsnit 7.4 og 7.5, er casevirksomhedernes tilegnelse af kompetencer primært foregået vha.
deltagelse i offentlige programmer eller ved brug af øvebaner, hvor man f.eks. får
konsulenter ind til at hjælpe med, at en afgrænset del af virksomheden bliver mere cirkulær.
Via deltagelse i offentlige programmer og brug af øvebaner sker der en kapacitetsopbygning i
virksomhederne ift., hvad det kræver at arbejde med cirkulær økonomi helt generelt, og hvad
der konkret skal til for at gøre enkelte produkter cirkulære. Jf. afsnit 7.5, er hele processen
omkring Cradle to Cradle certificeringen et godt eksempel på dette. Hertil kommer, at
operatørerne, jf. delanalyse 2, også i et vist omfang forsøger at indlægge aktiviteter, som har
et mere direkte fokus på kompetenceopbygning, i deres aktiviteter, da de opfatter dette som
værende vigtigt.
Altså indhentes kompetencerne i første omgang eksternt, hvorfor det er vigtigt, at der er
ekstern bistand til rådighed, som kan bistå virksomhederne med deres kompetenceudvikling.
Virksomhedens kompetencer og særligt behovet for individuel kompetenceudvikling blandt
virksomhedens medarbejdere er, jf. afsnit 6.1, også noget af det, som færrest virksomheder
har styr på, hvilket indikerer et fortsat behov for ekstern støtte og bistand til
kompetenceudvikling.
Andre veje til tilegnelse af kompetencer er f.eks. at ansætte medarbejdere med de nødvendige
kompetencer. Denne mulighed vil dog typisk være mindre attraktiv for virksomheder på de
lave modenhedsniveauer, da det er ressourcetungt, og man fortsat er ved at udforske
mulighederne i cirkulær økonomi. Det er dog et naturligt næste skridt for virksomheder, som
har besluttet at satse på cirkulær økonomi, og for hvem investeringen i en
fuldtidsmedarbejder vurderes at være rentabel.

9.3 Hvordan arbejdes der med strukturelle barrierer?

Jf. afsnit 7.4, 7.7 og 7.8, er de primære drivere og barrierer for en del virksomheder på de
højere modenhedsniveauer strukturelle. F.eks. kan markedets efterspørgsel både være en
driver via offentlige indkøb og en barriere grundet stor prisforskel eller regulering, der gør
det mindre attraktivt at anvende cirkulære produkter.
Eksisterende programmer har dog i mindre grad fokus på disse strukturelle forhold og i
højere grad fokus på udvikling af de deltagende virksomheder. Konsekvensen af dette er, at
der nemt opstår et mismatch, hvor eksisterende programmer adresserer udfordringer for
virksomheder på lave modenhedsniveauer, men at det, jf. afsnit 8.1, er svært at rekruttere
virksomheder med lav eller ikke-eksisterende modenhed, da mange ikke har erkendt behovet
for at deltage i programmet. I stedet deltager også virksomheder med relativt høj modenhed i
17
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programmerne, og disse får ikke løst deres primære udfordringer, som
netop er strukturelle. Der er også virksomheder (særligt type 4 og 5, som er født cirkulære),
som tilmelder sig programmerne i håbet om at få hjælp til generel forretningsudvikling, men i
stedet får hjælp til en cirkulær omstilling, som de ikke har brug for, da de er født cirkulære.
Det bør i denne sammenhæng tilføjes, at der også er mange eksempler i vores caseinterviews
på virksomheder, som har meldt sig til et program, da de havde et relativt lavt
modenhedsniveau, og at deltagelsen har bidraget til deres udvikling. Jf. delanalyse 2, er der
ifølge operatørerne også mange virksomheder i programmerne på de lave
modenhedsniveauer. Ikke desto mindre er der fortsat behov for at fokusere på at sikre, at
man får de rigtige virksomheder med i de rigtige programmer.
Samtidig er der behov for at arbejde med de eksisterende strukturer, hvis cirkulær økonomi
skal blive mere udbredt, og virksomheder med høj modenhed skal vokse. F.eks. er det kun
omkring 15 % af husholdningens plastikaffald, som bliver genbrugt i Danmark, hvilket er en
udfordring for de virksomheder, som re- eller upcycler plastikaffald. Den relativt lave
genbrugsrate skyldes i høj grad, at Danmarks strategi for affald hidtil har været at brænde det
som et bidrag til el- og fjernvarmeproduktionen.18 En ændring af eksisterende strukturer kan i
overvejende grad kun ske gennem lovgivning og regulering, og der findes også flere
eksempler på, at der er en positiv udvikling i gang. F.eks. skal 55 % af alt husholdningsaffald
og 65 % af al emballage, ifølge EU’s direktiv for affald, genanvendes i 2025, og satserne
stiger til hhv. 60 % og 70 % i 2030. Andre eksempler på direktiver med betydning for
udbredelsen af cirkulær økonomi er EU’s Ecodesign-direktiv og EU’s direktiv for plastik.
Altså er det nødvendigt med en omlægning af den danske indsamling af affald. Den danske
regering har da også lavet en national plastikhandlingsplan, som bl.a. indebærer, at der skal
skabes ensartede kriterier for sorteringen af plastik i hele landet.19 Samtidig har Miljø- og
Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet udviklet en strategi for cirkulær økonomi pba.
anbefalingerne fra det nedsatte advisory board for cirkulær økonomi. Denne strategi sætter
bredt ind ift. at forbedre strukturerne og vilkårene for cirkulær økonomi.20
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10 Operatørernes og det offentliges rolle
På baggrund af ovenstående indsigter fra casevirksomhedernes erfaringer med en cirkulær
omstilling kan der udledes forhold, som hhv. operatørerne på offentlige programmer og det
offentlige skal fokusere på, hvis de skal kunne udgøre en katalysator for danske SMV’ers
cirkulære omstilling.

10.1 Hvad kan operatørerne gøre for at være relevante for
virksomhederne?

Når først virksomhederne har erkendt, at de har behovet for at blive mere cirkulære for at få
en økonomisk bæredygtig forretning på den lange bane, er næste skridt, at de skal have
adgang til de nødvendige kompetencer for at påbegynde en cirkulær omstilling. Disse
kompetencer henter virksomhederne, ifølge nærværende analyse, overvejende eksternt i
første omgang. Derfor er det vigtigt, at der er dygtige rådgivere til rådighed for
virksomheder, som ønsker at udvikle sig i en cirkulær retning.
I den forbindelse spiller offentlige programmer og projekter en væsentlig rolle. Flere
casevirksomheder udtrykker, at deltagelsen i sådanne programmer/projekter har været
central for deres cirkulære udvikling – særligt på de tidlige modenhedstrin. Det fungerer
særligt godt, når projekterne er konkrete ift. de enkelte virksomheders
produkter/udfordringer, som virksomhederne typisk vil opfatte som relativt unikke.
Samtidig fungerer det godt, når projekterne tager udgangspunkt i en afgrænset del af
virksomheden, som kan fungere som en øvebane for virksomheden. Dette bidrager til en
kompetenceopbygning i virksomheden, som de kan anvende fremadrettet i en cirkulær
udvikling.
Det er imidlertid afgørende, at operatørerne på projekterne har fokus på, at de rigtige
virksomheder kommer med i de rigtige programmer. Således er der blandt
casevirksomhederne eksempler på, at virksomheder på de højere modenhedsniveauer har
deltaget i offentlige programmer uden særligt udbytte. Dette kan f.eks. skyldes, at årsagen til
deres deltagelse var, at de ønskede hjælp til generel forretningsudvikling, hvilket ikke var
genstanden for projektet. Hvis det i højere grad skal lykkes at skabe bedre match mellem
virksomheder og offentlige programmer, kræver det, at der skabes et bedre samspil mellem
programmer, dvs. at operatørerne bliver mere opmærksomme på andre programmer og
bliver bedre til at henvise virksomheder videre til disse i stedet for at tage de forkerte
virksomheder med i deres programmer. Alternativt at den kritiske masse af motiverede
virksomheder efterhånden bliver så stor, at der kan foretages screening og udvælgelse af de
virksomheder, der vil kunne opnå størst udbytte. Dette tema uddybes yderligere i delanalyse
2, som netop har fokus på operatørernes arbejde for at fremme cirkulær økonomi.
En anden årsag til, at virksomheder på de højere modenhedsniveauer har deltaget i offentlige
programmer uden særligt udbytte, er, at deres primære barrierer er strukturelle og dermed
ikke bliver adresseret i eksisterende programmer. Disse strukturelle barrierer kan dog
adresseres af det offentlige mere generelt, hvilket uddybes i afsnit 9.2 nedenfor.

10.2 Hvad kan det offentlige gøre?

Nedenstående er eksempler på, hvad det offentlige, ifølge case-virksomhederne, kan gøre for
at understøtte en cirkulær omstilling. Dette tema uddybes yderligere i delanalyse 3, som har
fokus på, hvordan det offentlige kan agere katalysator for en cirkulær omstilling og udvikling.
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Først og fremmest spiller det offentlige, jf. afsnit 8.1, en stor rolle ift.
virksomhedernes erkendelse af, at de har behov for at udvikle sig i en cirkulær retning.
Kommunerne har i forbindelse med deres myndighedsopgave en lokal kontakt med mange
virksomheder, som de kan skubbe til. Kommunerne kan udnytte deres brede kontaktflade
med virksomheder til at bringe de virksomheder, som p.t. ikke melder dig til programmerne
(fordi de, jf. afsnit 8.1, er ubevidst umodne), frem til, at de indser, at de har behov for at
tilegne sig viden og kompetencer. Først når virksomhederne har opnået denne erkendelse
(og er blevet bevidst umodne), kan de rekrutteres til offentlige programmer. Kommunerne
skal i dette arbejde lægge særligt vægt på, at en cirkulær omstilling er en fremtidssikring
snarere end en her-og-nu gevinst, mens de også skal være opmærksomme på, at ikke alle
virksomheder kan eller vil arbejde med cirkulær økonomi på samme måde, jf. afsnit 8.1.
Udover kommunerne spiller staten og regionerne også en central rolle. Staten kan påvirke de
strukturelle forhold, som mange af case-virksomhederne i dag ser som barrierer for en
yderligere cirkulær udvikling. Specifikt kan staten på et overordnet plan både skabe øget
motivation for at gå ind i cirkulær økonomi og påvirke, at cirkulære virksomheder har bedre
forudsætninger for at skabe en økonomisk bæredygtig forretning. Dette gennem lovgivning
og regulering, som stiller krav og/eller gør det økonomisk attraktivt at omstille sig til cirkulær
økonomi.
Konkret kan stat, regioner og kommuner bidrage til at stimulere en efterspørgsel efter
cirkulære produkter - f.eks. gennem offentlige indkøb. Samtidig vil transformationen mod
cirkulær økonomi gå hurtigere, hvis man ikke alene holder producenterne ansvarlige for
markedskræfterne, men også fokuserer på forbrugernes efterspørgsel efter genanvendelige og
genbrugte produkter. F.eks. kunne man fjerne den regulering, som i dag bidrager til, at
håndværkere og arkitekter er mere konservative ift. anvendelsen af nye materialer. Man
kunne også give mere direkte støtte til arkitekter og håndværkere, som gerne vil bygge
cirkulært.
Staten kan også bidrage til at sikre pålidelige materialestrømme til virksomheder, som
arbejder med cirkulær økonomi. Dette særligt ved at se på reglerne for affaldssortering. Jf.
afsnit 8.3, er der ændringer på vej ift. affaldssortering, som kan være med til at bidrage til en
positiv udvikling.
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Bilag: Virksomhedscases
Tabel 4 indeholder et overblik over de 15 virksomhedscases, som er anvendt i denne analyse.
I et selvstændigt casekatalog kan der findes dybdegående casebeskrivelser af disse
virksomheder, som kan tjene til inspiration for andre virksomheders arbejde med cirkulær
økonomi.
Tabel 4: Overblik over virksomhedscases
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NAVN

TYPE MODENHEDSNIVEAU STØRRELSE REGION

Advance
Nonwowen
Another View
BiomassProtein
Furnipart A/S
GardinLis
Højer Møbler

5

CØ eksekvering

5-9 ansatte

Midtjylland

2
1

CØ eksekvering
CØ eksekvering

5-9 ansatte
10-19 ansatte

Hovedstaden
Midtjylland

2
2
2

20-49 ansatte
20-49 ansatte
20-49 ansatte

Midtjylland
Midtjylland
Nordjylland

KALK A/S
Letsgo
Fleetsystems
Nordic
Fastfood
Plastix A/S
Reiling

1
3

CØ eksekvering
CØ forretningsmodel
CØ overblik, prioritering og
strategi
CØ forretningsmodel
CØ i det små

10-19 ansatte
5-9 ansatte

Sjælland
Hovedstaden

10-19 ansatte

Hovedstaden

20-49 ansatte
20-49 ansatte

Midtjylland
Syddanmark

Tripplex

1

10-19 ansatte

Hovedstaden

Upcycling
Scandinavia
Vraa
Dampvaskeri

5

CØ overblik, prioritering og
strategi
CØ som forretningsmodel
CØ overblik, prioritering og
strategi
CØ overblik, prioritering og
strategi
CØ eksekvering

2-4 ansatte

Midtjylland

3

CØ eksekvering

50+ ansatte

Nordjylland

Aage
Vestergaard
Larsen

4

CØ overblik, prioritering og 50+ ansatte
strategi

Nordjylland

3
4
4
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