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KENDSKAB , ANVENDELSE & HOLDNING 
29% af virksomhederne har hørt om begrebet cirkulær økonomi, mens mere end halvdelen af 
virksomhederne allerede arbejder med at reducere brugen af materialer/råstoffer, spil eller 
affaldsmængder i deres produktion/drift. 88% har umiddelbart en positiv holdning til cirkulær 
økonomi, mens 10% ikke har nogen interesse for at arbejde med cirkulær økonomi. 

RESULTATER 

1 

2 

3 

EFFEKTER & POTENTIALE 
Mere end hver tredje virksomhed forventer, at den største samfundsmæssige effekt af cirkulær 
økonomi vil være, at flere virksomheder markedsfører sig på bæredygtighed (38%). Virksomhederne 
tror, at cirkulær økonomi har potentiale til at reducere miljøbelastningen (42%) samt, at ruste 
virksomhederne bedre til fremtiden (40%). Samtidig forventer næsten hver tredje virksomhed først at 
cirkulær økonomi bliver afgørende for deres branche, når kunderne efterspørger det. 

BARRIERER 
Manglende viden opleves som den primære barriere og hver anden virksomhed angiver, at de ikke 
ved nok om cirkulærøkonomi til at anvende det i virksomheden. Rådgivning og konsulentbistand er 
afgørende for 30% af virksomhederne for at komme i gang med eller øge brugen af cirkulær økonomi. 

3 

ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER 
For 38 % af virksomhederne er miljøhensyn og lønsomhed lige vigtige elementer, når virksomheden 
tager afgørende beslutninger og langt over halvdelen af virksomhederne mener, at ansvaret for 
udbredelsen af cirkulær økonomi hviler lige tungt på forbrugere, producenter og staten/det offentlige. 
Mere end halvdelen af virksomhederne ser et forretningsmæssigt potentiale i cirkulær økonomi for 
deres branche, og specielt de store virksomheder tror på, at deres virksomhed bevæger sig i retning af 
mere cirkulære ydelser inden for de næste to år (53% af store virksomheder).  



METODISK GRUNDLAG 
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Undersøgelsen er gennemført med et repræsentativt udsnit af danske virksomheder. 

Undersøgelsen er gennemført som telefoninterviews via Epinions Call Center i 

perioden 1. juni til 21. juni 2017. 

Telefoninterviewene er foretaget med virksomhedens direktør eller en anden person, 

som har kunne udtale sig på virksomhedens vegne, fx en økonomidirektør/CFO eller 

en, som har ansvar for indkøb eller forretningsudvikling. 

I alt indgår besvarelser fra 610 virksomheder i undersøgelsen. Data er indsamlet med 

henblik på at opnå repræsentativitet ift. antal ansatte og branche. Der er således 

indsamlet relativt flere besvarelser fra brancher, der udgør en lille del af 

populationen, for derigennem at opnå det mest repræsentative resultat efter vejning 

på henholdsvis branche og virksomhedsstørrelse. Vægte er i intervallet 0,3-1,5. 

Populationen indeholder brancherne: 1) Føde- og drikkevarer, 2) Tekstil, møbler, træ 

og trykkerier, 3) Kemi, medicinal, plast, glas, beton og metal, 4) Elektronik, maskin, 

anden fremstilling og reparation, 5) Bygge- og anlæg, 6) Handel og detail og 7) Hotel 

og restauranter. 

Appendiks indeholder spørgsmål krydset med branche. 

 

 

En undersøgelse om cirkulær økonomi 

Timing: Data er indsamlet i perioden 1. juni til 21. juni 2017 og består 

af 616 besvarelser.  

 

 

 

 

Cirkulær økonomi: Undersøgelsen er et delelement i Miljøstyrelsens 

undersøgelse af cirkulær økonomi 2017, hvor danskernes forhold og 

holdning til cirkulær økonomi også er undersøgt i ”Cirkulær økonomi – 

borgerundersøgelse” 

CATI med danske virksomheder 
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Arbejder din virksomhed i øjeblikket med et af følgende indsatsområder, som alle er en del af 
cirkulær økonomi? (flere svar tilladt) 

Lidt under hver tredje virksomhed har hørt om begrebet cirkulær økonomi, mens mere end halvdelen allerede 
har fokus på at reducere brugen af materialer/råstoffer mm. 10% ingen interesse har for at arbejde med 
cirkulær økonomi. 

56% 

35% 

24% 

16% 

16% 

14% 

10% 

9% 

5% 

12% 

10% 

55% 

39% 

33% 

21% 

20% 

14% 

12% 

10% 

10% 

8% 

7% 

56% 

34% 

23% 

16% 

16% 

14% 

10% 

9% 

5% 

13% 

10% 

0% 20% 40% 60%

Vi har fokus på at reducere brugen af materialer/råstoffer, spild eller affaldsmængder i vores

produktion/drift

Vi bruger genanvendte materialer i vores produktion

Vi designer produkter eller tjenesteydelser med henblik på øget levetid,

reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, genanvendelse eller genbrug

Vi deler vores affaldsstrømme med andre virksomheder eller bruger andre virksomheders

affaldsstrømme som råvarer

Vi designer produkter eller tjenesteydelser med henblik på øget genanvendelse, fx gennem

valg af materialer, hvor nemt det er at skille produkter ad, eller substitution af skadelig kemi

Vi arbejder med forretningsmodeller, der understøtter cirkulær økonomi, fx leasing eller salg

af tjenesteydelser frem for produkter

Vi arbejder med tilbagetagningsordninger

Vi deler maskiner eller andet med andre virksomheder

Andre områder at arbejde med cirkulær økonomi

Nej, men vi har en interesse for at arbejde med cirkulær økonomi

Nej, og vi har ingen interesse for at arbejde med cirkulær økonomi

Total

51-250 ansatte

5-50 ansatte

n=616 

Kendskabet til cirkulær 

økonomi er relativt højt idet 

29% har hørt om begrebet. 

Mere end halvdelen af 

virksomhederne (56%) har 

fokus på reduktion af 

materialer mm. og mere end 

hver tredje virksomhed 

bruger genanvendte 

materialer i deres 

produktion.  

29%  
Har hørt om begrebet cirkulær 

økonomi. Det gælder for 58% af de 

store virksomheder. 



KENDSKAB & ANVENDELSE 
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Hvorfor har I ingen interesse for at anvende cirkulær økonomi? (flere svar tilladt) 

Blandt de 10%, der ikke har interesse for at arbejde med cirkulær økonomi, angiver halvdelen, at cirkulær 
økonomi ikke er relevant for deres branche. Det gælder en lavere andel af virksomheder med 5-250 ansatte. 

52% 

27% 

16% 

10% 

4% 

0% 

9% 

3% 

33% 

16% 

0% 

29% 

13% 

0% 

21% 

0% 

53% 

28% 

16% 

9% 

4% 

0% 

8% 

3% 

0% 20% 40% 60%

Det er ikke relevant for min branche

Det bliver ikke efterspurgt af vores kunder

Det er for besværligt at skaffe genanvendte materialer i tilstrækkelig mængde og kvalitet

Det vil betyde øgede udgifter

Det vil betyde mere administration og flere regler

Der er for besværligt at dokumentere, at genanvendte / genbrugte materialer lever op til

krav, fx ift. funktionalitet

Andet (notér)

Ved ikke

Total

51-250 ansatte

5-50 ansatte

n=54 

Andelen af virksomheder der 

ikke har interesse i at 

arbejde med cirkulær 

økonomi udgør 10% (se 

forrige slide). Den primære 

begrundelse for ikke at 

anvende cirkulær økonom, 

er, at det ikke opleves som 

relevant for virksomhedernes 

branche (52%). 

I branchen ”Kemi, medicinal, plast, 

glas, beton og metal” angiver 

100% (i alt 5) at cirkulær økonomi 

ikke er relevant for deres branche. 



HOLDNING 
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Hvad er din umiddelbare holdning til cirkulær økonomi? 

Næsten 9 ud af 10 har umiddelbart en positiv holdning til cirkulær økonomi. 

88% 

11% 

0% 1% 

91% 

7% 

1% 1% 

87% 

11% 

0% 1% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Positiv Neutral Negativ Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte

n=616 

88% har umiddelbart en 

positiv holdning til cirkulær 

økonomi. Blandt de store 

virksomheder er andelen 

91% mens andelen er 87% 

blandt de mindre 

virksomheder. I brancherne 

”Hotel og restauranter” samt 

”Tekstil, møbler, træ og 

trykkerrier” er der 94% som 

angiver, at de er positive 

over for cirkulær økonomi. 

Positiv: 

Tekstil, møbler, træ og trykkerier: 94% 

Hotel og restauranter: 94% 

De to virksomheder, der har 

angivet, at de er negative over 

for cirkulær økonomi angiver 

at: 

• Det vil gøre produkter 

dyrere at producere for os 

og at købe for vores 

kunder 

• Jeg mener, at det bare er 

en fremtidsvision, som 

politikere diskuterer 



POSITIV HOLDNING 

 9 

Hvorfor er du positiv over for cirkulær økonomi? (flere svar tilladt) 

Forbedring af miljøet er den primære begrundelse for positive holdninger til cirkulær økonomi. Det 
gælder i lidt større udstrækning blandt virksomheder med 5-50 ansatte. 

n=542 

Den primære begrundelse 

for, at virksomhederne er 

positive over for cirkulær 

økonomi er, at det kan 

forbedre miljøet (87%). 

Dernæst angiver omkring 

hver fjerde, at adgangen til 

ressourcer er vigtig (25%) 

og/eller at cirkulær økonomi 

har økonomisk potentiale for 

virksomheden (24%) 

og/eller, at cirkulær økonomi 

kan forbedre væksten i den 

danske økonomi (23%). 

87% 

25% 24% 23% 

13% 

4% 
0% 

82% 

36% 

31% 32% 
28% 

0% 0% 

88% 

24% 24% 
22% 

12% 

4% 
0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fordi det kan forbedre

miljøet

Fordi vigtigheden af

adgangen til ressourcer

og forsyningssikkerhed

er stigende

Fordi det har et stort

økonomisk potentiale

for min virksomhed

Fordi det kan forbedre

væksten i den danske

økonomi

Fordi det har et stort

økonomisk potentiale

for virksomheder i min

branche

Andet Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte
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Hvad er de største samfundsmæssige effekter af cirkulær økonomi, du forventer at se for danske 
virksomheder på et mere generelt plan? (flere svar tilladt) 

Markedsføring af bæredygtighed/en grøn profil forventes at være den primære samfundsmæssige effekt af 
cirkulær økonomi. 

38% 

26% 

21% 

20% 

19% 

15% 

8% 

3% 

6% 

15% 

47% 

35% 

21% 

15% 

26% 

24% 

6% 

0% 

4% 

14% 

37% 

25% 

21% 

20% 

18% 

14% 

8% 

4% 

6% 

16% 

0% 20% 40% 60%

Flere virksomheder, der markedsfører sig på bæredygtighed/en grøn profil (f.eks. reduktion

af CO2-udslip, længere levetid på produkter osv.)

Mere lovgivning for virksomheder (f.eks. bæredygtighedskrav, reguleringer, øget

rapportering osv.)

Færre omkostninger for virksomheder (f.eks. besparelser på råvareindkøb, færre udgifter til

affaldshåndtering, bedre udnyttelse af maskiner ved deling osv.)

Flere arbejdspladser (f.eks. nye service- og reparationsvirksomheder, sortering og

genanvendelse af affaldsprodukter, osv.)

Større indtjening til virksomheder (større salg af service fremfor produkter, nye

forretningsmodeller, nye eksportmuligheder)

Flere udgifter til virksomheder (f.eks. nye investeringer, ekstra omkostninger til omstilling af

forretning, skatter, afgifter osv.)

Mindre lovgivning (smidigere regler, flere frivillige aftaler)

Cirkulær økonomi vil ikke påvirke den danske industri og dansk erhvervsliv

Andet

Ved ikke

Total

51-250 ansatte

5-50 ansatte

n=616 

38% af virksomhederne 

forventer, at den største 

samfundsmæssige effekt af 

cirkulær økonomi vil være, at 

flere virksomheder 

markedsfører sig på 

bæredygtighed. Andelen, der 

angiver dette, er 47% blandt de 

store virksomheder og kun 37% 

blandt de mindre virksomheder.  

Flere virksomheder, der markedsfører sig på 

bæredygtighed/en grøn profil: 

Føde- og drikkevarer:  47% 

Tekstil, møbler, træ og trykkerier: 43% 

Hotel og restauranter: 43% 

Kemi, medicinal, plast, glas, beton og metal: 41% 



POTENTIALE 
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Hvad tror du, virksomheder generelt vil vinde ved at anvende cirkulær økonomi? (flere svar tilladt) 

Virksomhederne tror primært, at cirkulær økonomi har potentiale til at reducere miljøbelastningen (42%) samt, 
at ruste virksomhederne bedre til fremtiden (40%). 

42% 

40% 

36% 

28% 

20% 

19% 

16% 

10% 

4% 

6% 

8% 

43% 

45% 

39% 

30% 

22% 

21% 

20% 

14% 

7% 

8% 

5% 

42% 

39% 

36% 

28% 

20% 

19% 

16% 

10% 

4% 

5% 

8% 

0% 20% 40% 60%

De vil bidrage til en reduktion af miljøbelastningen

De vil blive bedre rustet til fremtiden inden for bæredygtighed

De vil være i stand til at reducere deres omkostninger ved at ressourceoptimere

De vil blive mere konkurrencedygtige

De vil få nye indtægtskilder og forretningsmuligheder inden for produkter, services og

markeder

De vil bidrage til øget eksport af grønne/bæredygtige løsninger

De vil være i stand til at bidrage til væksten i samfundet

De vil være i stand til at tiltrække nye talenter som arbejdskraft

De vil ikke vinde noget

Andet

Ved ikke

Total

51-250 ansatte

5-50 ansatte

n=616 

42% af virksomhederne tror, at 

virksomheder generelt kan 

opnå reduktion af 

miljøbelastning ved at anvende 

cirkulær økonomi. Dernæst tror 

40%, at anvendelse af cirkulær 

økonomi generelt vil ruste 

virksomheder bedre til 

fremtiden og 36% tror, at det vil 

medføre ressourceoptimering. 



BRANCHESPECIFIKKE EFFEKTER 
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Hvordan forventer du, at cirkulær økonomi bliver afgørende for din branche? (flere svar tilladt)   

Næsten hver tredje virksomhed forventer, at cirkulær økonomi bliver afgørende for deres branche, når 
kunderne efterspørger det. En stor andel blandt virksomheder med 51-250 ansatte forventer også, at det bliver 
afgørende, når det skaber konkurrencefordele inden for udvikling af deres eksisterende produkter og tjenester. 

32% 

26% 

18% 

18% 

12% 

8% 

6% 

30% 

41% 

26% 

24% 

34% 

15% 

9% 

6% 

14% 

31% 

26% 

18% 

16% 

12% 

8% 

6% 

31% 

0% 20% 40% 60%

Det bliver først vigtigt, når vores kunder efterspørger det

Det udnytter potentialet for genanvendelse i branchen

Det skaber konkurrencefordele inden for udvikling af nye produkter og tjenester

Det skaber konkurrencefordele inden for udvikling af vores eksisterende produkter og

tjenester

Det udnytter potentialet for bedre design og en længere produkt-livscyklus

Det skaber en stabil forsyning af råstoffer

Det udnytter potentialet for deleøkonomi i branchen

Ved ikke

Total

51-250 ansatte

5-50 ansatte

n=616 

På tværs af brancher er der mellem 

25% og 37% af virksomhederne, der 

angiver, at cirkulær økonomi først 

bliver afgørende for branchen når 

kunderne efterspørger det (Se 

appendix). Med hensyn til udnyttelse 

af potentialet for genanvendelse i 

branchen, er der derimod større 

variation imellem brancherne, hvor 

37% i Tekstil, møbel, træ og 

trykkeribranchen ser potentiale, mod 

15% i elektronik mm. branchen. 

Det udnytter potentiale for genanvendelse i branchen: 

Tekstil, møbler, træ og trykkerier: 37% 

Hotel og restauranter: 30% 

Bygge- og anlæg: 29% 

Handel og detail: 25% 

Føde- og drikkevarer:  24% 

Kemi, medicinal, plast, glas, beton og metal: 21% 

Elektronik, maskine, anden fremstilling og reparation: 15% 
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BARRIERER 



VIDENSNIVEAU 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Jeg ved nok om cirkulær økonomi til at anvende det i 
min virksomhed. 

Hver anden virksomhed har ikke tilstrækkelig viden om cirkulær økonomi, til at anvende cirkulær økonomi i 
virksomheden. 

10% 

21% 

15% 

31% 

20% 

4% 

15% 

22% 

13% 

33% 

15% 

1% 

9% 

21% 

15% 

31% 

21% 

4% 

0%

20%

40%

60%

Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte

n=616 

Halvdelen af virksomhederne 

er enten helt uenige eller 

uenige i, at de ved nok om 

cirkulær økonomi til at 

anvende det i deres 

virksomhed. 15% af 

virksomhederne er hverken 

enige eller uenige i dette, 

mens 31% angiver, at de har 

tilstrækkelig viden om 

cirkulær økonomi, til at 

anvende cirkulær økonomi i 

virksomheden. 

51% 31% 



BARRIERER 
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Hvilke barrierer ser du, når det kommer til at anvende cirkulær økonomi i din virksomhed?  

Manglende viden opleves som den primære barriere, når det kommer til at anvende cirkulær økonomi. 

37% 

22% 

18% 

14% 

13% 

10% 

9% 

23% 

7% 

32% 

26% 

21% 

14% 

10% 

15% 

9% 

21% 

7% 

38% 

22% 

18% 

14% 

13% 

9% 

9% 

23% 

7% 

0% 20% 40% 60%

Vi har ikke tilstrækkelig viden om cirkulær økonomi

Vi har ikke tid i vores daglige drift til at arbejde med cirkulære økonomi

Vi har ikke de finansielle ressourcer eller låne- og støttemuligheder til at

implementere

Vi mangler aktører, der kan rådgive os i processen (f.eks. tænketanke,

konsulenter, myndigheder, erhvervsorganisationer)

Reglerne er for komplicerede eller tager ikke hensyn til den praktiske

virkelighed

Vi har ikke forsknings- og udviklingsressourcer til at implementere

Vi har ikke det rette netværk til at implementere

Andet (notér)

Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte
n=616 

Bygge- og anlæg: 42% 

Tekstil, møbler, træ og 

trykkerier: 21% 

Elektronik, maskine, anden 

fremstilling og reparation : 25% 

Tekstil, møbler, træ og 

trykkerier: 16% 

Kemi, medicinal, plast, glas, 

beton og metal: 32% 

Handel og detail: 15% 

Den primære barriere for 

virksomhederne i anvendelsen af 

cirkulær økonomi er, at de ikke har 

tilstrækkelig viden om cirkulær 

økonomi (37%). I bygge og 

anlægsbranchen angiver 42% dette, 

mens andelen i branchen for tekstil, 

møbler, træ og trykkeri, der ikke har 

tilstrækkeligviden, er 21%. Yderligere 

barrierer er, at virksomhederne ikke 

har tid i deres daglige drift til at 

arbejde med cirkulær økonomi (22%) 

og/eller, at de ikke har finansielle 

ressourcer til at implementere 

cirkulær økonomi. 



TILTAG 
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Hvilke tiltag eller muligheder er afgørende for at din virksomhed kan komme i gang med eller 
øge brugen af cirkulær økonomi? (flere svar tilladt) 

Rådgivning og konsulentbistand er afgørende for 30% af virksomhederne for at komme i gang med eller øge 
brugen af cirkulær økonomi. 

30% 

27% 

21% 

21% 

14% 

12% 

14% 

15% 

33% 

24% 

24% 

24% 

23% 

12% 

16% 

13% 

30% 

27% 

21% 

21% 

13% 

12% 

14% 

16% 

0% 20% 40% 60%

Rådgivning og konsulentbistand

Tilskudsordninger

Tilpasning af regler og regulering

Hjælp fra min brancheorganisation

Efteruddannelse eller nyansættelser

ERFA-grupper og erhvervsnetværk

Andet

Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatten=616 

For 30% af virksomhederne, er 

rådgivning og konsulentbistand 

afgørende for, at deres virksomhed 

kan komme i gang med eller øge 

brugen af cirkulær økonomi. De 

største branchemæssige forskelle er 

fremhævet i boksene til venstre. 

44% i Hotel- og 

restaurationsbranchen efterspørger 

rådgivning og konsulentbistand, 

mens det kun er 25%, der 

efterspørger dette i branchen for 

handel og detail. 

Hotel og restuarant: 44% 

Handel og detail: 25% 

Tekstil, møbler, træ og tekstil: 41% 

Handel og detail: 22% 

Føde- og drikkevare: 40% 

Tekstil, møbler, træ og tekstil: 6% 

Føde- og drikkevare: 37% 

Kemi, medicinal, plast, glas, beton og metal: 11% 

Bygge- og anlæg: 20% 

Handel og detail: 9% 

Elektronik, maskine, anden fremstilling og 

reparation: 22% 

Handel og detail: 10% 
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ANSVAR OG 
FREMTIDS-
PERSPEKTIVER 



MILJØHENSYN OG LØNSOMHED 

 19 

Er miljømæssige hensyn eller lønsomhed vigtigst, når din virksomhed tager afgørende beslutninger?  

Miljøhensyn og lønsomhed angives som lige vigtige elementer ved afgørende beslutninger for 38% af 
virksomhederne. 

n=616 

For 38% af virksomhederne 

vægter miljø og lønsomhed 

lige højt, når virksomheden 

skal tage afgørende 

beslutninger. Blandt 29% er 

lønsomhed dog klart vigtigst 

mens andelen, der angiver 

miljøhensyn som klart 

vigtigst, kun er 6%.  

29% 

18% 

38% 

5% 6% 

2% 2% 

30% 

24% 

33% 

6% 5% 

2% 
0% 

29% 

18% 

39% 

5% 6% 

2% 2% 

0%

20%

40%

60%

Lønsomhed er klart

vigtigst

Lønsomhed er lidt

vigtigere

Hensyn til miljø og

lønsomhed er lige

vigtige

Miljømæssige hensyn

er lidt vigtigere

Miljømæssige hensyn

er klart vigtigst

Hverken hensyn til

miljø eller lønsomhed

er vigtige, når min

virksomhed tager

afgørende

beslutninger.

Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte

Hensyn til miljø og lønsomhed 

 er lige vigtigt: 

Tekstil, møbler, træ og trykkerier: 47% 



ANSVARSPLACERING 
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Hvem har det primære ansvar for at cirkulær økonomi udbredes? 

Langt over halvdelen af virksomhederne mener, at ansvaret for udbredelsen af cirkulær økonomi i fællesskab 
hviler på både forbrugere, producenter og staten/det offentlige. 

58% 

11% 11% 
14% 

2% 2% 

53% 

13% 
11% 

14% 

7% 

1% 

59% 

11% 11% 
14% 

2% 3% 

0%

20%

40%

60%

80%

De tre aktører har et lige

stort ansvar

Forbrugerne - gennem

valg og efterspørgsel ved

køb, leje og leasing

Producenterne - gennem

de produkter mv. de

sætter på markedet

Staten/det offentlige -

gennem regler, støtte og

afgifter

Andre, notér venligst

hvem

Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte

n=616 

Ifølge 58% af virksomhederne har 

forbrugere, producenter og staten 

et lige stort ansvar for at cirkulær 

økonomi udbredes.14% mener, at 

staten har det primære ansvar. 

Derudover er der 11% af 

virksomhederne, som tillægger 

forbrugerne det primære ansvar, 

mens samme andel tillægger 

producenterne det primære ansvar.  

32% 19% 15% 11% 1% 22% 
Benchmark 

befolkningen: 



FORRETNINGSPERSPEKTIV 

 21 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Der ligger et forretningsmæssigt potentiale i cirkulær 
økonomi for min branche? 

Over halvdelen af virksomhederne ser et forretningsmæssigt potentiale for deres branche i cirkulær økonomi. 

25% 

29% 

14% 

19% 

9% 

5% 

24% 

35% 

15% 
16% 

6% 

4% 

25% 

28% 

14% 

19% 

9% 

5% 

0%

20%

40%

Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatten=616 

Mere end hver anden af 

virksomhederne (53%) er enten 

helt enige eller enige i, at der 

ligger et forretningsmæssigt 

potentiale i cirkulær økonomi for 

deres branche. Det er specielt 

blandt virksomhederne i hotel- 

og restaurationsbranchen, at 

virksomhederne ser et 

forretningsmæssigt potentiale i 

deres branche (67%). 

Helt enig/enig: 

Hotel og restauranter: 67% 

Føde- og drikkevarer:  64% 

Tekstil, møbler, træ og trykkerier: 61% 

Elektronik, maskine, anden fremstilling og reparation: 58% 

Kemi, medicinal, plast, glas, beton og metal: 56% 

Bygge- og anlæg: 53% 

Handel og detail: 47% 

53% 



FREMTIDIG UDVIKLING 
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Vil din virksomheds ydelser, produkter eller forretningsmodeller have ændret sig i en mere cirkulær 
retning (fx ift. at din virksomhed genbruger eller genanvender mere, designer produkter anderledes 
eller har udviklet nye forretningsmodeller) inden for de næste to år?  

Mere end halvdelen af de store virksomheder tror på, at virksomheden bevæger sig i retning af mere cirkulære 
ydelser, produkter eller forretningsmodeller inden for de næste to år.  

25% 

27% 
28% 

15% 

5% 

53% 

19% 20% 

7% 

1% 

23% 

28% 
29% 

15% 

5% 

0%

20%

40%

60%

Helt sikkert Måske Sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke

Total 51-250 ansatte 5-50 ansatte

n=616 

Blandt de store virksomheder, tror 

mere end hver anden virksomhed 

”helt sikkert”, at deres ydelser, 

produkter eller forretningsmodeller 

har ændret sig i en mere cirkulær 

retning inden for de næste to år. 

For de små virksomheder er det 

mindre end hver fjerde, der tror 

dette. 43% af alle virksomhederne 

tror dog ikke, at de vil ændre sig i 

retning af mere cirkulære ydelser, 

produkter eller forretningsmodeller 

inden for de næste to år. 

43% 
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