
Cavemakers huler er, i kraft af deres design 
og materialevalg, født med en grøn profil. 
I Rethink Business 4 er der fokuseret på at 
kortlægge og kommunikere dette, samt at 
udvikle nye stærke forretningstiltag som 
forlænger hulernes levetid ved at række ud 
til forbrugeren og hen over generationer. 
Hermed tilbyder Cavemakers mulighed for 
vedligeholdelse og reparation, opgrade-
ring og en bytteplatform, samt en take-back 
ordning, som sikrer 100% genanvendelse af 
udtjente materialer. 

Udvikling af cirkulære forretningstiltag
Cavemakers huler er designet konsekvent 
enkelt, hvilket betyder at alle dele let kan 
adskilles, så de kan vedligeholdes, repareres 
og genbruges – og når de engang er udtjent, 
kan materialerne skilles i rene fraktioner og 
genanvendes i nye former og produkter. 
Hulernes er fremstillet til et lang liv, hvor de 
skaber legeværdi for børn igennem 
generationer.

Cavemakers tilbyder livstidsgaranti mod 
fabrikationsfejl og i projektet er der udviklet 
en række services som forlænger hulernes 
liv. Dette sker igennem vedligeholdelse og 
reparation, samt en platform for bytte og 
gensalg. Desuden er der planlagt et take-back 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Cavemakers
• Grundlagt/oprettet: 2017
• Primært produkt i Rethink Business: Hule
• Konsulent: Design Henriette Melchiorsen

Klimatal: 
Produktet er fremstillet af sunde materialer 
og igennem deltagelse i RB4 er det blevet 
tydeligt, at der ikke er behov for at ændre 
valg af materialer eller at dimensionere 
dem anderledes.
Dermed afspejler projektets CO2-beregning 
særligt de nye levetidsforlængende forret-
ningstiltag, som vedligeholdelse og repa-
ration, salg af reservedele, samt etablering 
af platform for bytte og videresalg af huler. 
Dette kommer til at forlænge produktets 
brugsfase og levetid - og hermed nedsætte 
materialeforbrug til nyproduktion af huler.  
Desuden kommer den kommende take-back 
service til at muliggøre 100% genanvendelse 
af materialer anvendt i hulerne efter endt 
brug. Dette betyder, at der fremrettet, efter 
implementering af de nye tiltag, vil blive 
sparet sammenlagt 24 ton materiale, samt 
udledt 6 ton CO2 mindre – på baggrund af 
levetidsforlængende tiltag for 2000 stk. 
huler.
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https://cavemakers.dk/
https://www.designhenriettemelchiorsen.dk/


Verdensmål
Cavemakers arbejder med verdensmålene #8 
#12 #15 (Herunder delmålene: #8.4 / #8.5 /
#12.1 / #12.2 / #12.4 / #12.5 / #12.7 / #12.8 / 
#15.2)
Herunder beskrevet hvordan udvalgte delmål 
løftes:
SDG delmål #12.5 løftes med de nye levetids-
forlængende forretningstiltag. Delmålet er, 
at der inden 2030 er væsentligt reduceret i 
genereringen af affald gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og genbrug.

Delmål #15.2 fremmes idet Cavemakers 
anvender FSC-certificeret træ til hulernes 
elementer. FSC fremmer bæredygtig for-
valtning af alle typer skove ved at stoppe 
skovrydning, genskabe forringede skove og 
øge skovrejsning og tilplantning.

Delmål #8.5 understøttes idet Cavemakers i 
dag engagerer pensionister til at samle klips 
i produktionen. I fremtiden, når der etableres 
take-back station, og når Cavemakers flytter
deres produktion til Danmark vil der her 
rekrutteres medarbejdere fra kanten af 

system, som vil sikre 100% genanvendelse, 
hvis forbrugeren ikke selv kan håndtere sikker 
bortskaffelse. ’Kit for Kids ABCØ’ er et tilbehør 
til hulerne; en lille kuffert med sæbe, svamp, 
klud og sandpapir, som lægger op til at børn 
selv vedligeholder deres hule og gennem leg 
lærer om CØ. Cavemakers ønsker nemlig at 
introducere tankerne i cirkulær økonomi 
-også til børnene.

En Svanemærkecertificering er igangsat og der 
er udarbejdet strategi for videreudvikling af 
en række tiltag indenfor miljø, klima og CSR, 
hvilket er blevet samlet i en Roadmap med 
tilhørende udvalgte handlingsplaner.

Konkrete tiltag opsummeret i punktform:
• Svanemærkningsproces igangsat
• Kortlægning og kommunikation af grøn profil 
• Livstidsgaranti på fabriksfejl
• Platform for vedligeholdelse, reservedele, 
  reparation, bytte foruden salg af huler 
• Take-back service – etablering af partner-
  skab for genanvendelse af materialer
• Håndtering af genbrug og genanvendelse 
  udføres af beskyttet værksted
• Når salget stiger flyttes produktionen til 
  Danmark og som et socialt tiltag rekrutteres 
  medarbejdere fra kanten af arbejds-
  markedet.
• Kit for Kids – ABCØ

arbejdsmarkedet som et socialt tiltag. 
Desuden er Cavemakers nu i dialog med 
leverandører og stiller krav til overholdelse 
af gældende overenskomster om arbejds-
vilkår og løn for medarbejdere, og vil i frem-
tiden skifte leverandører, såfremt de ikke 
opnår forståelse for disse krav. 



Læring
Ejer af Cavemakers Peter Have udtaler: ’Vi 
mente fra starten at Cavemakers bygger på en 
grøn profil, men gennem projektet er vi blevet 
betydelig mere bevidste om de faktiske 
tiltag der skal udføres for at have denne pro-
fil. Vi er samtidig blevet meget mere skarpe 
på, hvordan vi skal kommunikere og markeds-

Faktaboks om projektet: 

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond 
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af 
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

føre Cavemakers bæredygtighedsprofil, 
ligesom vi er blevet bevidste om hvilke tiltag 
og udviklingstrin, vi skal fokusere endnu mere 
på.’
Peter Have: ’Jeg mener, at Cavemakers både 
på det kommunikative og strategiske niveau 
er løftet af at deltage i projektet.’

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

