
 

Tværgående case:  
Vejen til effekt i Rethink Business 

 

  

Der kan ofte gå lang tid fra en 
virksomhed får en produktidé til den 
dag, hvor produktet er klar til 
markedet. Så hvordan er det gået for 
virksomhederne i Rethink Business, 
siden projektet startede i 2012? Og 
hvilke forhold har været afgørende 
for, hvordan det er gået dem? Det ser 
vi nærmere på i denne case. 

 

Hvad er der kommet ud af Rethink Business? 

Projekt Rethink Business handler om at skabe 
vækst i fortrinsvis små og mellemstore 
midtjyske virksomheder. Både direkte og 
indirekte har projektet bidraget til denne 
vækst. Det sker med afsæt i tankesættet fra 
cradle-to-cradle (C2C) og cirkulær økonomi 
(CØ). Dette tankesæt har fokus på effektiv 
anvendelse og genanvendelse af produkter, 
materialer og affaldsressourcer i hele 
virksomhedens værdikæde – og ikke kun i 
virksomhedens egen produktion. 
 
Error! Not a valid link.  
Den direkte effekt handler om, at der kan 
skabes nye produkter eller services, som kan 
komme på markedet og skabe en vis 
afsætning og en afledt beskæftigelse. I alt er 
20 ud af de 50 virksomheder, der har vist 
interesse for projektet, nu i gang med at 
afprøve nye produkter eller services. Ni  
virksomheder er helt fremme, hvor de har 
produkter eller services, der er ved at være 
klar til at komme på markedet. Men det er 
endnu for tidligt at måle, hvilken omsætning 
de har skabt. 
 
Ser vi på den indirekte effekt, handler det 
om, at virksomhederne har brugt projekt 

Rethink Business som en øvebane, hvor de 
bliver ført igennem en forandringsproces, der 
giver dem forudsætninger for efterfølgende 
innovationsprocesser. Her bliver tankesættet 
fra C2C og CØ en inspirationskilde og en 
uddannelse i innovation. I hvilket omfang 
denne effekt slår igennem, vil først kunne 
måles på længere sigt. 
 
På dette tidspunkt i 2014, hvor projekt 
Rethink Business står over for sin afslutning, 
kan vi derfor kun måle, hvordan det er gået 
for virksomhederne med at komme igennem 
processen. 
 

Hvor langt er virksomhederne kommet? 

 
 
 
Her kan vi se, at i alt 20 virksomheder er nået 
frem til afprøvning eller til omstillingsfaserne 
i projektet.  
 
Derudover indgår ni af virksomhederne i 
innovationsalliancer og nye 
samarbejdskonstruktioner med andre 
virksomheder om realisering af produkter 
eller ydelser baseret på C2C og CE. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14



 

Endelig er de 20 virksomheder, der er nået 
frem til afprøvning eller omstilling, begyndt 
at arbejde strategisk med på sigt at gøre hele 
virksomheden mere orienteret mod 
tænkesættet fra cradle-to-cradle og cirkulær 
økonomi. 
 
Hvilke forhold påvirker omstillingen? 
Alt i alt er der skabt en betydelig effekt i en 
række virksomheder i forhold til at begynde 
at arbejde med C2C og CØ og i forhold til at 
udvikle produkter eller services i 
overensstemmelse med disse tankesæt.  
 
På den anden side er der også virksomheder, 
som ikke er kommet ret langt endnu. Derfor 
er det interessant at undersøge, hvilke 
forhold der ser ud til at være afgørende for, 
hvor langt virksomhederne kommer med 
omstillingen til C2C og CØ. 
 
I det følgende giver vi først en helt 
overordnet introduktion til, hvordan 
projekter kan skabe forandring i 
virksomheder og dernæst til, hvilke forhold 
der mere konkret ser ud til at have spillet en 
rolle for virksomhederne i Rethink Business. 
 
Indgreb med virksomhederne 
Vil man skabe forandring i virksomheder, er 
det helt afgørende, i hvor høj grad man lykkes 
at ”komme i indgreb” med dem i løbet af 
projektperioden − det er en grundlæggende 
erfaring fra mange erhvervsudviklings-
projekter. Samtidig viser det sig, at jo mere 
virksomheder selv engagerer sig i et projekt, 
jo mere får de ud af det. 
 

 

Forandringen skabes i samspillet mellem den 
enkelte virksomhed og projektet, som 
tilbyder noget viden, nogle redskaber og 
nogle ressourcer − f.eks. i form af 
konsulenter, der kan bruge tid i 
virksomheden. 

Der er to centrale forhold, som på et 
overordnet plan er afgørende for, hvordan et 
projekt kan komme i indgreb med en 
virksomhed. Det første forhold er 
virksomhedens udviklingspraksis, der 
beskriver, hvordan den er vant til at arbejde 
med udvikling. 

Det andet forhold er virksomhedens 
udgangspunkt for projektdeltagelsen. Det vil 
sige virksomhedens motiver, ressourcer, 
viden, erfaring m.v., som samlet set afgør, 
hvor meget den engagerer sig i projektet. Bag 
enhver projektdeltagelse ligger også en 
historie, der ofte afgør projektets muligheder 
for at komme i indgreb med virksomheden og 
dermed også, hvad der kan forventes at 
komme ud af projektdeltagelsen.  

I det følgende vil vi kort uddybe disse to 
centrale forhold. 

Virksomhedernes udviklingspraksis 

Ofte taler man om tre niveauer i 
virksomheders udviklingspraksis. En gruppe 
af virksomheder er slet ikke vant til at arbejde 
med udvikling. En anden gruppe er 
udviklingsorienterede, men ikke vant til at 



 

indgå i samspil med eksterne parter om 
udvikling. Den tredje gruppe er både 
udviklingsorienterede og vant til at indgå i 
samspil med eksterne parter om deres 
udvikling. 

 

 

Tredelingen er udarbejdet med afsæt i 
litteratur om innovation, hvor der skelnes 
mellem DUI – Doing Using Interacting – og STI 
- Science and Technology Driven Innovation1. 
Det gule felt afspejler virksomheder med en 
udviklingspraksis, der svarer til DUI, mens det 
grønne felt afspejler virksomheder, der 
kombinerer DUI og STI. 

Den centrale pointe er, at man ikke blot kan 
antage, at virksomheder er vant til og derfor 
parate til at indgå i et projekt, hvor input fra 
eksterne konsulenter umiddelbart omsættes 
til intern forandring. Det vil simpelthen være 
nyt for en del virksomheder at skulle 
modtage den slags input, og derfor er der 
også mange, som ikke opsøger 
projektdeltagelse eller responderer på tilbud 
om at deltage i projekter.  

Forskellige undersøgelser tyder på, at det kun 

                                                 
1 Jensen, Morten Berg, Björn Johnsom, Edward Lorenz 
& Bengt Åke Lundvall (2007):”Forms of knowledge and 
modes of innovation”. Research Policy, Vol. 36 pp.680-
693. 
2 Se f.eks. https://www.linkedin.com/company/lb-
analyse?trk=nmp_rec_act_company_name, hvor 
udviklingspraksis i 400 fødevarevirksomheder blev 

er 10-20 procent af virksomhederne, der 
befinder sig i det øverste grønne felt, hvor de 
umiddelbart er vant til at arbejde med 
udvikling i samspil med eksterne 
videnaktører2. 

 

Hvad ved vi om omstilling i virksomheder? 
Rethink Business er ikke det første projekt, 
der gerne vil skabe forandring i virksomheder, 
så de kan løfte de udfordringer, de står over 
for, udnytte nye markedsmuligheder og 
afhjælpe samfundsmæssige problemstillinger. 
 
Det første vi ved er, at det er en vanskelig 
opgave at skabe forandring udefra. Derfor 
screener man virksomhederne for at finde 
frem til den gruppe, der både har viljen og 
kan forventes at have evnen til at 
gennemføre den nødvendige forandring, hvis 
de får den støtte, der kan gives i projektet (se 
case om screening). 
 
Erfaringen fra mange tidligere indsatser er 
som nævnt, at virksomhedernes evne til at 
modtage eksterne videninput og omsætte 
dem til intern forandring varierer meget fra 
virksomhed til virksomhed (man taler om 
virksomhedernes absorptionskapacitet3). 
Nogle virksomheder er vant til at arbejde 
med udvikling og inddrage eksterne 
samarbejdsparter. De deltager ofte i 
erhvervsudviklingsprojekter og derfor kender 
man dem ”i systemet” i forvejen, og de 
responderer ofte positivt, når et nyt projekt 
sættes i gang. Andre er ikke så vant til at 
deltage i projekter og er typisk også 
vanskeligere at få fat i, fordi de ikke 
umiddelbart tænker, at det er noget for dem.  

kortlagt. 
3 Se f.eks. Shaker A. Zahra and Gerard Georg (2002): 
”Absorptive Capacity: A Review, Reconseptualization, and 
Extension”. The Academy of Management Review, Vol. 27, 
No. 2, pp. 185-203. 
 

https://www.linkedin.com/company/lb-analyse?trk=nmp_rec_act_company_name
https://www.linkedin.com/company/lb-analyse?trk=nmp_rec_act_company_name


 

 
I Rethink Business har man søgt at tage højde 
for dette ved over længere tid at lade 
konsulenterne følge og hjælpe 
virksomhederne med at holde fast i 
processen, så den daglige drift og alle de 
andre farer, der lurer på enhver forandring, 
ikke tager al fokus. Alligevel varierer det, hvor 
langt virksomhederne er kommet i deres 
omstilling.  
 
Så hvad har arbejdet med de 50 
virksomheder så lært os om, hvilke forhold 
der kan spille ind på, hvordan det går med 
omstillingen? Og er det nogen forhold, man 
vil kunne tage højde for i kommende 
indsatser? 
 
Vejen fra idé til omstilling 
De forhold, der i evalueringen er identificeret 
som vigtige for, hvordan en idé omsættes til 
effekt, er sammenfattet i figuren herunder. 
 

 
 
Hvor omfattende er den omstillingsproces, en 
virksomhed skal igennem? Skal der blot ske 
en mindre tilretning af et eksisterende 
produkt? Eller skal produktet og 
produktionsprocessen tænkes 
grundlæggende forfra? Det er forhold, som 
har betydning for, om en virksomhed lykkes 
med at omstille sine produkter eller ydelser 
til C2C/CØ-principper.  
 

Inden vi som konsulenter fordyber os i 
komplicerede forhold i virksomheden, skal vi 
derfor tage idéen i øjesyn og vurdere, hvor 
stor en forandring det vil indebære at føre  
den ud i livet. Evalueringen viser, at 
virksomheder, der er gode til at arbejde med 
forandring, også er dem, der er gået i gang 
med de mest ambitiøse idéer, og dem der har 
den højeste grad af cirkularitet i idéerne. 
 
Herefter er det relevant at kigge inden for i 
virksomhederne for at se på deres 
forudsætninger for at gennemføre 
omstillingen. 
 
Grad af kendskab til C2C og CØ 

Inspireret af tankerne om virksomheders 
forskellige udviklingspraksis har vi i 
evalueringen set på, hvad virksomhedens 
relation til C2C/CØ eller et C2C/CØ-lignende 
tankesæt som udgangspunkt var. Dette ud fra 
en formodning om, at det må have stor 
betydning for, hvordan de formår at tage 
imod og omsætte input om effektiv 
anvendelse og genanvendelse af produkter, 
materialer og affaldsressourcer i hele 
virksomhedens værdikæde.  

Nogle virksomheder har så at sige C2C/CØ-
principper i deres dna. Troldtekt er f.eks. en 
ældre virksomhed, der i årtier har produceret 
loftsplader af træuld og cement, som kan 
genanvendes. Andre nyere virksomheder er 
opstået omkring en idé, der udspringer af en 
C2C/CØ-lignende tænkning, men uden at de 
har værktøjerne til at komme i mål ved egen 
kraft. Der har i alt været fem af denne type 
virksomheder med i projektet. 

Andre virksomheder har hørt om C2C/CØ og 
lignende tankesæt og er måske selv begyndt 
at slå ind på tankegangen, men har ikke den 
fornødne viden og kompetence til at føre den 
ud i livet. Der har i alt været 19 af denne type 
virksomheder med i projektet. 

Og endelig er der en gruppe af virksomheder, 



 

for hvem tankesættet er nyt, og hvor 
udviklingsarbejdet derfor må startes fra 
bunden. Der har i alt været 24 af denne type 
virksomheder med i projektet. To 
virksomheder stoppede så hurtigt, at der ikke 
har været grundlag for at kategorisere dem. 

De tre grupper er illustreret i figuren 
herunder. Til højre for trekanten kan man se, 
hvor stor en andel af det samlede antal 
virksomheder i projektet, der hører til i hver 
af de tre grupper. 

Til venstre for figuren kan man se, hvor stor 
en andel af virksomhederne inden for hver 
gruppe, det er lykkedes at nå frem til 
afprøvning eller omstilling. 

 

For type 1 og 2 viser det sig lidt overraskende, 
at andelen af virksomheder, der er nået frem 
til afprøvning eller omstilling, er lige stor. Her 
skal det dog bemærkes, at antallet af type 1 
virksomheder er så lavt, at denne type 
opgørelser bliver usikre. Én af 
virksomhederne kom aldrig i gang, og en 
anden er endnu helt i sin vorden som 
virksomhed og har endnu hverken produktion 
eller kunder.  

På trods af dette finder vi tendensen klar. 
Virksomheder, der slet ikke kender til C2C/CØ 
eller et C2C/CØ-lignende tankesæt, har 
meget længere vej til omstilling end de, der 
allerede er slået ind på tankegangen eller har 
C2C/CØ eller C2C/CØ -lignende tankesæt i 
deres dna, og som måske kun behøver et lille 

skub for at komme i gang med processen.  

Det betyder også, at den indsats, der skal 
ydes for at skabe den ønskede effekt, varierer 
med typen af virksomhed. Eller omvendt at 
man må operere med forskellige mål for 
forskellige typer af virksomheder. 

For at blive klogere på, hvilken form for 
indsats forskellige typer virksomheder har 
brug for, har vi i evalueringen set nærmere 
på, hvilke forhold internt i virksomhederne, 
der ser ud til at bestemme, hvor langt 
virksomhederne kommer med deres 
omstilling. Hvordan ser vejen fra idé til effekt 
ud, og hvilken indsats skal der til for at hjælpe 
virksomhederne på vej? 

Forudsætninger for proces 
Nogle virksomheder er rigtig gode til at få nye 
idéer og brænder for at føre mange nye ting 
ud i livet på samme tid, men de lykkes ikke 
altid med det. Andre er dygtige til at skabe 
effektiv drift, men får ikke så mange nye 
idéer. 
 
Derfor er det vigtigt at se på, hvilke 
forudsætninger virksomhederne har for at 
skabe nye idéer og arbejde med udvikling på 
den ene side, og hvilke forudsætninger 
virksomhederne har for at føre dem ud i livet 
på den anden side (eksekvering). 
 
I forhold til virksomhedernes forudsætninger 
for proces har evalueringen vist, at følgende 
tre forhold kan have betydning: 
 

1. Innovationskapacitet 
2. Forankring af projektet i 

virksomheden 
3. Prioritering af projektet 

 
Innovationskapacitet handler i store træk om 
det, vi før beskrev som virksomhedernes 
udviklingspraksis. Hvilken kapacitet – forstået 
som både ressourcer, kompetencer og mind-
set – har virksomheden som udgangspunkt til 



 

at arbejde med innovation. I evalueringen er 
dette operationaliseret som et spørgsmål om, 
hvorvidt virksomhederne er vant til at 
samarbejde med stakeholders, med 
konsulenter eller alene inddrager egne 
ressourcer i sit udviklingsarbejde. 
 
Dernæst er det vigtigt, hvor i virksomheden 
et projekt som Rethink Business er forankret. 
Mange projekter går i stå, fordi de personer, 
der på virksomhedens vegne har deltaget i et 
projekt, ikke har mandat eller ressourcer til at 
skabe de nødvendige interne forandringer. I 
evalueringen er der derfor skelnet mellem, 
om projektet har været forankret hos 
direktøren, hos den produktionsansvarlige 
eller hos en person, der sidder i en 
stabsfunktion med ansvar for eksempelvis 
CSR eller miljøforhold. 
 
Endelig har vi i evalueringen set på, hvor højt 
virksomheden har prioriteret sin deltagelse. 
Sker der vedvarende forsinkelser, fordi den 
daglige drift ikke levner tid og rum til 
udvikling? Er der sat andre 
udviklingsprocesser i gang, som trækker på 
de samme ressourcer i virksomheden? Eller 
er virksomheden gået med i projektet i håb 
om, at det kan føre til en vej ud af en svær 
økonomisk situation? Alt sammen forhold der 
kan have stor betydning for, hvor højt Rethink 
Business er blevet prioriteret, og dermed 
hvor stor en forandring der umiddelbart kan 
forventes. 
 
Forudsætninger for eksekvering 
Én ting er at kunne få nye idéer. Noget andet 
er at være god til at føre dem ud i livet. 
Måske er dette ikke så afgørende for evnen til 
at nå frem til omstilling, men mere for evnen 
til at komme videre fra omstillingsfasen og til 
kommercialiseringen af nye produkter eller 
ydelser. Alligevel har Rethink Business-
konsulenterne bemærket, at 
virksomhedernes evne til afprøvning og 

omstilling også synes at blive påvirket af 
forhold, der handler om deres evne til 
eksekvering – at føre ting ud i livet. 
 
I evalueringen har vi derfor set på 
virksomhedernes erfaring med projektledelse 
som en mulig forklaringsfaktor i forhold til, 
hvor langt de er kommet med omstillingen. Er 
de vant til at arbejde med at lede og styre 
projekter, eller er det en ny øvelse for dem? 
 
Dernæst har vi set på deres erfaring i at 
arbejde sammen med henholdsvis kunder og 
leverandører, fordi dette ifølge konsulenterne 
er vigtigt i forhold til at udvikle og bringe nye 
C2C/CE-orienterede produkter på markedet. 
Helt konkret har konsulenterne måttet 
hjælpe en del af de deltagende virksomheder 
med at få taget hul på denne dialog eller med 
at foretage analyser af markedet. 
 
Barrierer for markedsadgang 
Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, 
at der kan vise sig markedsmæssige, 
teknologiske eller reguleringsmæssige 
barrierer for, at nye C2C/CE-orienterede 
produkter kan komme på markedet.  
 
Sådanne forhold indebærer naturligvis ofte, 
at effekten af indsatsen forsinkes. Et på en 
reguleringsmæssig barriere kunne være, at 
ønsket om at indføre en take-back-ordning 
kommer i konflikt med regulering på 
affaldsområdet, hvor det er kommunernes 
opgave at stå for indsamling af affald. 
 
Hvad viser evalueringen? 
Rethink Business-konsulenter, der har 
arbejdet med de enkelte virksomheder, har 
alle givet deres vurdering af virksomhederne 
på ovennævnte parametre, så de inden for 
hvert har fået en høj, middel eller lav score. 
Efterfølgende er det så undersøgt, om der 
kan findes en sammenhæng mellem de, der 
scorer højt på de respektive forhold, og de 



 

der er kommet længst i retning af omstilling i 
projektet. 
 
Det viser sig, at den mest afgørende faktor er, 
hvilken relation virksomheden som 
udgangspunkt havde til C2C og CØ. 
 
Dernæst er det virksomhedens 
procesegenskaber, der slår klarest igennem, 
og her er forankring hos direktøren den 
vigtigste enkeltfaktor. Alle de ni 
virksomheder, der er nået frem til omstilling, 
har haft projektet forankret hos direktøren. 
 
Det tror vi bl.a. skyldes, at det er et forhold, 
som det kan være vanskeligt for 
konsulenterne i projektet at kompensere for. 
Det er også et forhold, som det ikke har 
været muligt at screene for på forhånd. 
 
Eksekveringsforholdene ser umiddelbart ud 
til at være mindre væsentlige, og det kan der 
være to årsager til. For det første er de måske 
først for alvor vigtige i fasen efter omstilling. 
Dernæst er det forhold, som konsulenterne 
har kunnet kompensere for ved f.eks. at 
træde ind som projektledere, hvorefter det 
bliver mindre vigtigt, hvor gode 
virksomhedens forudsætninger var som 
udgangspunkt. 
Det har også netop været en del af hele 
tanken bag Rethink Business, at 
virksomhederne ikke alene skulle modtage 
anvisninger på, hvordan de selv kunne gøre, 
men at konsulenterne simpelthen skulle 
hjælpe med at gennemføre projektet. 
 
Derfor ser faktorer, som konsulenterne ikke 
har kunnet kompensere for, ud til at slå mere 
igennem, når man ser på forskelle mellem 
virksomheder, der er kommet langt og 
virksomheder, der er kommet kort i forhold til 
at nå frem til omstilling. 
 
Er C2C/CØ noget specielt? 

Vejen til effekt er lang i de fleste 
erhvervsudviklings- og innovationsprojekter. 
Ny viden og kompetence skal tilegnes, der 
skal skabes forandringer, der forbedrer 
virksomhedernes forretningsgrundlag, før en 
økonomisk effekt kan opstå. 
 
En række af de forhold, der er afgørende for, 
om effekten skabes, er generelle og går på 
tværs af alle indsatser. Andre er helt 
specifikke for C2C-indsatser. 
 
Her træder virksomhedernes 
forhåndskendskab til C2C og CØ naturligvis 
frem som afgørende. Jo bedre bekendt 
virksomhederne i udgangspunktet er med 
tankegangen, jo længere kommer de også 
med omstillingen. 
 
Men derudover har evalueringen vist, at der  
er en klar sammenhæng mellem 
virksomhedernes forhåndskendskab til 
C2C/CØ og de forhold, de har brug for hjælp 
til.  
 
De, der har C2C/CØ i deres dna, efterspørger 
hjælp til at komme i dialog med deres 
leverandører og måske få gennemført en 
certificering. De, der kender til tankegangen, 
men ikke har forfulgt den, har brug for 
konkret hjælp til at få analyseret deres 
ressourcestrømme. Mens de, der i 
udgangspunktet ikke har noget kendskab til 
C2C/CØ, har brug for hjælp til innovation og 
fastholdelse af kunder. 
 
Det er måske ikke overraskende, at de, der 
har et stærkt forhåndskendskab til C2C/CØ, 
også når længst. Men det kan alligevel være 
værd at hæfte sig ved, fordi det kan betyde, 
at indsatsen måske med fordel kan deles op, 
og at der kan være gevinster ved at arbejde 
med forskellige mål for forskellige grupper. 
Måske skal virksomheder uden 
forhåndskendskab primært sikres et 



 

kendskab, der kan inspirere og motivere dem, 
så de efterfølgende kan tage stilling til, om 
det er noget, de vil gå videre med i et konkret 
projekt. Og omvendt skal der måske også 
screenes hårdere for at finde frem til den 
mindre gruppe af virksomheder, hvor 
forudsætningerne for at nå frem til omstilling 
er gode, og hvor der derfor kan skabes gode 
cases og effekter, som kan inspirere andre 

virksomheder til at gå i gang. Og så skal 
indsatsen måske differentieres mere mellem 
deltagergrupperne? 
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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/

