
 

Tværgående case:  
Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business  

 

  

Ikke to virksomheder er ens. Og det er 
deres læring heller ikke.  
I evalueringen af Rethink Business-
projektet er virksomhederne blevet 
bedt om at beskrive, hvor de særligt 
mener, at de er blevet styrket via 
deltagelsen i Rethink Business. Og 
hvor de vil styrke sig i fremtiden. 

 

Virksomhedernes opnåede styrker 

Denne case samler op på, hvad virksomhederne 
selv har peget på som områder, hvor de er blevet 
styrket, og hvad har de opnået via deltagelsen i 
Rethink Business projektet.  De centrale 
spørgsmål, vi søger at besvare, er således, hvor de 
føler de har fået et løft. Og hvad de selv peger på 
som områder, de vil styrke på sigt.  

Virksomhederne er fordelt på tre typer:  

1) Virksomheder, som er bygget op omkring en 
tankegang, der har ligheder med 
tankegangen fra cirkulær økonomi. Dem har 
vi kaldt "Cirkularitet i dna". 

2) Virksomheder, der var i gang med at arbejde 
med en tankegang, der har ligheder med 
tankegangen fra cirkulær økonomi, ved deres 
entre i projektet. Dem kalder vi "Var slået ind 
på tankegangen". 

3) Virksomheder, som ikke er begyndt at 
arbejde med en tankegang, der har ligheder 
med tankegangen fra cirkulær økonomi. Dem 
kalder vi "Kender ikke til cirkulære 
tankegang/cirkulære økonomi (CØ)". 

Resultaterne i denne case bygger på interviews af 
virksomheder, der har deltaget i Rethink Business. 
I interviewene blev deltagerne bedt om at fordele 
10 point på i alt 10 kategorier ud fra deres 
vurdering af, hvor de oplever, at de er blevet 
styrket mest eller har haft mest fokus i projektet. 
Ligeledes blev de bedt om at fordele 10 point på 

samme kategorier, men i forhold til hvor de 
fremadrettet forventer at skulle have størst fokus. 
 
De to mulige fokusområder fremgår af tabellen 
sidst i casen. 
 
I denne case starter vi med at beskrive 
erfaringerne fra virksomheder med den laveste 
grad af kendskab for at vise udviklingen i 
virksomheder i takt med, at deres tilgang og 
arbejde med CØ modnes. Resultaterne er 
gengivet som figurer sidst i casen.  

 

Type 3: Kendte ikke til den cirkulære tankegang 

De virksomheder, der ikke kendte til den 
cirkulære tankegang, da de kom ind i projektet, er 
særligt blevet styrket omkring "ideer og 
innovation", "dialog med leverandører og andre 
eksterne" (særligt de øvrige Rethink Business-
virksomheder) og "effektiv brug af ressourcer". 
Mange oplever også, at de er blevet styrket i 
forhold til at "sikre salg og ordre". 

For disse virksomheder er det væsentligste 
fremadrettet at få konverteret indsatsen til "salg 
og ordrer" og bruge det til at "styrke deres 
omdømme". Derudover peger de på, at de skal 
arbejde med at fastholde og styrke indsatsen 
omkring "effektiv brug af ressourcerne".  

Det understøtter til fulde hypotesen om, at 
virksomheder − efter at have opnået indsigt i den 
cirkulære tankegang − søger ideer og inspiration 
til at innovere i retning af mere 
ressourceeffektivitet. 

 Som Charlotte Jensen fra Flexiket formulerer det: 
"Nu har virksomheden et mål om bæredygtighed, 
og det er et direkte resultat af projektet".  Rethink 
Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til 
Vugge oplever generelt, at virksomheder ofte 
starter hos sig selv, og når de går uden for 
virksomheden, går de først til leverandørerne for 
at opnå ændringer.  

 



 

 

Også projektets innovationsworkshops har været 
meget givtige. Om sin deltagelse i en af de to 
workshops fortæller Mia Walde fra Spectre: 
"Projektet har ført os sammen med en for os 
ukendt ekstern partner, som vi har store 
forhåbninger til – det er lidt et kvantespring for 
os. Hvis det lykkes, så er der et kæmpe potentiale 
i at ressourceeffektivisere. Hvis det ikke lykkes, så 
har vi lært noget, som kommer os til gavn også i 

fremtiden". 

 
Det er tydeligt, at der er virksomheder, der ser et 
stort potentiale i den cirkulære tankegang efter at 
have været med i projektet. "Det at deltage i 
Rethink Business-projektet har været godt som en 
øjenåbner for de muligheder, som ligger i at 
tænke anderledes. Jeg tænker rethink-ressourcer 
ind i alle dele af virksomhedens forretning nu", 
fortæller Lars Rold fra Workform og tilføjer, at han 
gerne vil være med i lignende initiativer fremover. 
  

 
"Før vi kom ind i Rethink Business, havde vi faktisk 
tænkt på, at vi skulle arbejde mere aktivt med 
ressourceeffektivitet, så projektet blev en 
katalysator for, at vi fik gjort noget ved det. Nu 
har vi formuleret vores tanker og lagt en plan for, 
hvordan vi skal arbejde yderligere med 
ressourceeffektivitet. Og ressourceeffektivitet er 
blevet en prioritet på linje med andre 
forretningsprioriteter", fortæller Kristoffer Møller 
Vangsø fra Rold Savværk. 
 
Tilsvarende toner lyder der fra Spectre, som 
udtaler: "Det har været en stor succes at deltage i 
Rethink Business. Det er spændende at få lov til 
at sætte fokus på noget, som man brænder for. 
Det som særligt har været værdifuldt er, at vi har 
fået god støtte fra COWIs Rethink Business-
konsulent – både i form af konstruktiv sparring, 
ideer og adgang til andre virksomheder".  
 
Fra Benny Jensen, SUMOpix, lyder det: "På 
længere sigt har formålet med at gå med i 
projektet været at fremtidssikre virksomheden, så 
den fremstår som en miljømæssigt fornuftig 
forretning".  
 
Virksomheder, som startede uden at have viden 
om den cirkulære tankegang, er ofte lidt længere 
tid om at komme til afprøvning af nye produkter 
og fuld omstilling til en grøn forretningsmodel, og 
det kan derfor være vanskeligt at sige, hvilke 
effekter de vil opnå som følge af deres deltagelse 
i Rethink Business.  

 
 

Virksomheden Spectre, der har ytret sig meget 
positivt om samarbejdet med andre Rethink 
Business-virksomheder og leverandører, fortæller, 
at de i fremtiden sætter fokus på dialog med 
kunderne. Det matcher godt til COWIs erfaringer 
med, at virksomheder typisk først sætter ind hos 

"Før vi kom ind i Rethink 
Business, havde vi faktisk tænkt 

på, at vi skulle arbejde mere 
aktivt med 

ressourceeffektivitet, så 
projektet blev en katalysator 

for, at vi fik gjort noget ved det. 
Nu har vi formuleret vores 
tanker og lagt en plan for, 

hvordan vi skal arbejde 
yderligere med 

ressourceeffektivitet. Og 
ressourceeffektivitet er blevet 
en prioritet på linje med andre 

forretningsprioriteter", Kristoffer 

Møller Vangsø fra Rold Savværk. 

 

 

 

 

 
 

"Nu har virksomheden et mål 
om bæredygtighed, og det er et 

direkte resultat af projektet" 
Charlotte Jensen, Flexiket 

 

 

 

 

 
 



 

sig selv, dernæst blandt leverandører og partnere 
og til sidst vender sig mod kunderne. 

I nogle tilfældet opstår værdien også helt 
grundlæggende ved, at virksomheden bliver holdt 
til ilden. "Vi er kommet længere i processen med 
hjælpen fra Rethink Business-konsulenten fra 
Vugge til Vugge, end hvis vi selv skulle have 
drevet processen. Selvom vi allerede havde 
meget fokus på ressourcer, så er vi kommet 
længere: Via aftaler med konsulenten er vi blevet 
fastholdt i aftaler og fremdrift. Nok er vi ikke i mål 
endnu, men der er sat flueben ved nogle af de 
første trin i processen. Og vi er blevet klogere på, 
hvad der kan virke, og hvad der ikke virker" 
udtaler Kristoffer Møller Vangsø fra Rold Skov 
savværk. 

Type 2: Var slået ind på tankegangen  

For de virksomheder, som var i gang med at 
arbejde med den cirkulære tankegang, eller som 
havde et vist kendskab til tankegangen, da de kom 
ind i projektet, er der en overvægt af 
virksomheder, der peger på, at de i projektet 
særligt har fået styrket deres arbejde med mere 
"effektiv brug af ressourcer i alle dele af 

værdikæden". Dernæst kommer et styrket  
"omdømme" og en styrkelse af "ledelse og 
forretningsudviklings/strategisk fokus". Den 
væsentligste indsats fremadrettet bliver "salg og 
ordrer" kombineret med et stadig fokus på mere 
effektiv brug af ressourcer. Derudover peger de 
på øget "dialog med leverandører og andre 
samarbejdspartnere" samt "ledelse og 
forretningsudviklingsfokus". 

Sammenligner man denne gruppe af 
virksomheder med dem, der ikke kendte til den 
cirkulære tankegang (Type 3), viser det sig, at de i 
særlig grad har haft fokus på de konkrete 
initiativer, der handler om at gøre deres 

virksomhed mere ressourceeffektiv. De er 
bekendt med tankegangen og har allerede set en 
række muligheder. Og via projektet er de blevet 
styrket i at realisere dette potentiale. Alexander 
Laning fra Rheinzink udtrykker det således: "Det 
er gået fra at være et lidt uoverskueligt projekt til, 
at nu arbejder vi med det".  

Novopan er en anden virksomhed, der var lidt 
inde i tankegangen, da de kom ind i projektet. 
Men effekten af at være i Rethink Business er 
klar: "Når vi først har fået tankerne bag Rethink 
Business ind under huden, så drifter vi det bare, 
så det bliver en integreret del af vores 
virksomhed. Det er sådan vi arbejder med 
bæredygtighed i alle dele af vores virksomhed," 

udtaler Claus Bernd Høgdal fra NOVOPAN. 

 
Tilsvarende betyder det, at virksomhederne i 
højere grad får det ind under huden, at det 
skaber en styrket ledelsesmæssig forankring og 
evne til at bruge det samt, at der med resultater 
følger styrket omdømme. 

I nogle tilfælde betyder det også, at 
udfordringerne bliver mere teknisk specifikke og 
veldefinerede. F.eks. udtaler Tom Probansky fra 
Probansky "Det er svært at skille plastik ad, så det 
bliver 100 procent rent. Denne udfordring skal 
der findes en løsning på. Det er 
hovedudfordringen". Fra samme virksomhed er 
der også en kommentar om, hvordan arbejdet 
med den cirkulære tankegang direkte handler om 
konkurrenceevne: "At blive i stand til at 
genanvende restproduktet vil være et vigtigt 
skridt til at klare konkurrencen med lavlønslande, 

"Det er gået fra at være et lidt 
uoverskueligt projekt til, at nu 

arbejder vi med det"   
Alexander Laning, Rheinzink  

 

 

 

 

 
 

"Når vi først har fået tankerne 
bag Rethink Business ind under 
huden, så drifter vi det bare, så 
det bliver en integreret del af 

vores virksomhed. Det er sådan 
vi arbejder med bæredygtighed i 
alle dele af vores virksomhed "   

Claus Bernd Høgdal, NOVOPAN  

 
 

 

 

 
 



 

som også sorterer skrot i stor stil". 

Uanset hvad virksomhederne fokuserer på, så har 
flere af disse virksomheder hæftet sig ved 
potentialerne for forretning i CØ. Eksempelvis 
lyder det sådan her fra Peter Krantz, der er 
direktør i Eurotag: "Det er en god forretning, at vi 
kan recirkulere vores fraskær, og samtidig giver 
det en god mavefornemmelse". Også Workforms 
direktør Lars Gøsta Rold ser et klart 
forretningspotentiale i CØ. Han siger: 
"Forbrugernes behov flytter sig hele tiden, og vi 
skal lave produkter, som kan følge med 
forbrugerne. Det kan vi bedst, hvis vi tænker 
fleksibelt, grønt og cirkulært, hvor vi kan". 

Tilsvarende vurderer Rheinzink Danmark "at 
kunne omsætte 60-70 procent mere på det 
danske marked i løbet af 5-6 år, når take-back-
systemet kommer i drift. Det vil afspejles i antallet 
af medarbejdere, som formentlig vil stige med 30-
40 procent. Og det er så kun i vores forretning og 
ikke i det logistiksystem, som skal udvikles", 
anfører Alexander Laning. Han forventer også, at 
det vil være en god forretning for virksomhedens 
samarbejdspartnere.  

Der er også flere af virksomhederne, der 
fremhæver koblingen mellem at engagere sig i CØ 
og øget tilfredshed og arbejdsglæde hos 

medarbejdere og en positiv indvirkning på 
fastholdelse og tiltrækning af gode medarbejdere. 
Fra Claus Bernd Høgdal fra Novopan hører vi 
således, at "jo mere vi arbejder med denne 
dagsorden, des mere bliver de [medarbejderne] 
engageret i virksomheden". Samme pointe har 
Alexander Laning fra Rheinzink, der udtaler: "Den 
her gode historie, det er også noget, der holder 
på folk. Vi kan mærke, at den gode historie giver 
noget drive og noget positiv energi omkring 
forretningen" og han fortsætter " …det her med 
at være med i et stærk udviklingsproces, det giver 
et stort boost for vores medarbejdere". 

Som nævnt peger virksomhederne på, at de skal 
have konverteret indsatsen til mere salg, og at det 
er det vigtigste indsatsområde i fremtiden. Der er 
allerede virksomheder, der via projektet har 
opnået erfaringer med, at det kan være 
værdifuldt at fokusere på dialogen med kunderne 
også inden produktudviklingen er helt 
gennemført. F.eks. udtaler Kristoffer Møller 
Vangsø fra Rold Skov Savværk at "Projektet har 
gjort os klogere på, hvad det er for en kvalitet, vi 
skal lave og til hvilken pris. Vi troede, vi skulle 
forædle i én retning. Med så snakkede vi med 
kunderne, og de sagde, at det ville ikke fungere, 
hvis vi forædlede i den planlagte retning. Derimod 
sagde de, at hvis vi nu forædlede i en anden 
retning, ville det være interessant for dem". 

Der kom en ny gruppe af virksomheder ind i 
projektet i starten af 2014. Men til trods for den 
korte tid som aktive i projektet har de allerede 
opnået værdi. Som Morten Juul Dolberg, Pressalit 
udtrykker det: "Selvom vi kun har været med i 
Rethink Business-projektet i 5 måneder oplever 
vi, at det har været en lærerig proces: Vi er 
specialister på vores produkt og koblingen til 
COWIs specialister gjorde, at vi pludselig så nye 
muligheder i vores restprodukter. Vi har fået 
friske øjne på nogle ting, som vi ikke selv havde 
set. Derudover har Rethink Business-konsulenten 
fra COWI været den håndsrækning, vi havde brug 
for i form af projektledelse og adgang til 
specialister og andre virksomheder. Vi har fået et 
andet syn på, hvad vores restprodukter er, og vi 
har fået kontakt til andre virksomheder, som 
måske kan hjælpe os på vej."  

"Vi vurderer at kunne 
omsætte 60-70 procent mere 
på det danske marked i løbet 

af 5-6 år, når take-back-
systemet kommer i drift. Det 

vil afspejles i antallet af 
medarbejdere, som formentlig 

vil stige med 30-40 procent. 
Og det er så kun i vores 
forretning og ikke i det 

logistiksystem, som skal 
udvikles "   

Alexander Laning, Rheinzink  

 

 

 

 

 
 



 

Type 1: Cirkularitet i dna 

For de virksomheder, som har mest erfaring i at 
arbejde med CØ, nemlig dem der har den 
cirkulære tankegang inde i kernen af deres 
forretning, har projektet stadig i høj grad styrket 
deres evne til at arbejde med "effektiv brug af 
ressourcer i hele værdikæden" og "samarbejdet 
med leverandører og andre eksterne 
samarbejdspartnere". Men virksomhedernes svar 
med hensyn til, hvordan samarbejdet har givet 
værdi, spreder sig over næsten alle kategorier. 
Det vidner om en bredere sparring med Rethink 
Business-konsulenterne end de øvrige.  

I nogle tilfælde har det at have en ekstern 
sparringspartner, som kommer med stærke 
procesværktøjer, været med til, at 
virksomhederne har kunnet rykke yderligere.  

Den har erfaring har man gjort sig hos Workform, 
hvor direktør Lars Gøsta Rold fortæller om 
samarbejdet med Rethink Business-konsulenten 
fra COWI: "Når vi ellers har haft kontakt til 
konsulenter, har oplevelsen været, at man selv 
skal "skubbe på" og definere, hvad man har brug 
for. Det var ikke tilfældet her. Samarbejdet har 
været præget af sparring, dialog og ideer og 
løsninger, som er skræddersyet til os. Der er 
virkelig skabt et fundament for nye 
forretningsområder. Vi tør helt sikkert noget 
mere, end vi gjorde før, og vi kan se nye veje. 
Derudover har det givet os værdi at arbejde 
sammen med en konsulent, som har et stort hus 
og mange fagkompetencer bag sig – såvel i 

forhold til løsninger som til at komme ud på 
markedet. Det har givet et meget fint samspil". 

Også for virksomheden Advance Nonwoven har 
det haft stor betydning at få konkret hjælp fra en 
Rethink Business-konsulent "Konsulenten kom 
med en bred erfaring fra 
produktionsvirksomheder og praktisk 
implementering af Cradle to Cradle. Udover at 
bidrage med forretningsideer og 
virksomhedskontakter har hun gennem hele 
projektforløbet sørget for at holde fremdrift og 
overblik. Det var også konsulenten, der hjalp os 
over i erhvervsstøtteprogrammet, så vi kan 
fuldføre det omfattende projekt efter Rethink 
Business", fortæller Stig Gamborg, direktør i 
Advance Nonwoven. 

Ligesom de to øvrige virksomhedstyper, peger de 
på, at de fremover vil fokusere mere på at 
konvertere indsatsen til mere salg. Derudover er 
der en forventning om at ville fokusere mere på 
dialog og involvering af kunder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Forhold 

(fordel 10 point i alt i hver kolonne) 

 
I projektet har 
vi særligt 
styrket os på…. 

 

 
For yderligere at styrke 
forretningen i fremtiden 
vil vi særligt fokusere på… 

1 Ideer og innovation i alle dele af forretningen 
(innovationskapacitet) 

  

2 Dialog med kunder omkring ideer og forbedringer, herunder 
nye samarbejdsformer og –områder (innovationskapacitet) 

  

3 Dialog med leverandører og andre eksterne 
samarbejdspartnere omkring ideer og forbedringer herunder 
nye samarbejdsformer og –områder (innovationskapacitet) 

  

4 Engagering og fastholdelse af nøglemedarbejdere til at drive 
ideer og forandringer (eksekveringskapacitet) 

  

5 Sikre cash-flow og finansiering af forbedringer   

6 Sikre salg og ordrer, dvs. sikre kunder   
7 Effektiv brug af ressourcer i alle dele af 

værdikæden/forretningen 
  

8 Et ressource-effektivt omdømme   

9 Ledelse og forretningsudvikling/strategisk fokus   

10 Andet:   
Total 10 10 

 
 

 

 

Virksomhedernes fokus i projektet 
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Virksomhedernes fremadrettede fokus 
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Hvad er Rethink Business?  
 
Region Midtjylland har igangsat projektet 'Rethink Business' med henblik på at skabe 
grøn innovation og vækst i regionen via tankegangen i cirkulær økonomi. Mere end 30 
virksomheder og 5 kommuner i Region Midtjylland deltager aktivt i projektet. 
Projektet løber fra oktober 2012 til december 2014.  
Rethink Business er et udviklingsprojekt, det er funderet i tankesættet bag Cradle 2 
Cradle og cirkulær økonomi. Projektet er støttet af EU.  
Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  
 
Hvem står bag Rethink Business?  
 
Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT 
har indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. 
Rethink Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne 
igennem tre faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse 
har på vegne af Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet. 

 

        

   

 

http://www.rethinkbusiness.dk/

