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Frasters nye cirkulære forretningsmodel er
baseret på cirkulær tankegang hvor produkt,
materialer, leverandørforhold understøtter
produktets lange levetid, med andre ord:
HELE cirklen rundt. Frasters produkter er
afpassede tæpper, løbere og uldfilt, og jo
længere levetid produkterne har, jo mindre
ressourceforbrug kræves. Så enkel kan
bæredygtighed være.
Forretningsmodel
Den nye cirkulære forretningsmodel er
baseret på “full circle” (cirkulær) tankegang
hvor produkter, materialer, leverandørforhold
understøtter produktets lange levetid og
hvor de seks principper for cirkulær økonomi
(rethink, reduce, reuse, repair, recyckle og
regenerate) indgår. Fraster er opmærksom på
at virksomhedens grønne bæredygtige profil,
afspejles i oplevelsen af produktets bæredygtighed. Virksomhed og produkt er to sider af
samme sag.
Designforbedringer og nytænkning er også
tænkt ind i forretningsmodellen, så kvalitet og
bæredygtighed fra materiale til slutprodukt,
kan kombineres til en mere bæredygtig
fremtid.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Fraster ApS
• Grundlagt/oprettet: 1993
• Primært produkt i Rethink Business:
Uldfilt, uld og sisal
• Konsulent: Bettina Jørgensen, Rethink
Consulting ApS
Klimatal:
Udnyttelsen af uldfilt optimeres ved samarbejde med eksterne producenter samt
egen produktion af rester fra normal produktion. Dette giver en reduktion i affald på
0,713 ton og en CO2-ækv besparelse på 0,25
ton. Målet er et minimalt spild på uldfilt.
Affaldssortering optimeres, så udnyttelse
af ”rent” affald øges og mængden af ”småt
brændbart” reduceres. Fra januar 2021
leveres el fra vindmøller.

Helt konkret kan restfraktioner af uldfilt
genanvendes til nye produkter som lamper og
tæpper lavet af flerfarvede reststrimler.
Sammen med tekstildesignere ser Fraster på,
hvad de kan få ud af uldfilten: De helt små
stykker restfraktioner samles i enheder af 10
kg, som udbydes til salg og som kunden selv
henter. Med andre ord: flere samarbejder
omkring forædling af restfraktionerne er
påbegyndt.
Med udvikling og etablering af den nye
cirkulære forretningsmodel imødekommer

Fraster den stigende efterspørgsel efter bæredygtige og cirkulære indretningsløsninger fra
kunder på markeder i Skandinavien, Benelux
og USA.
Fraster ønsker at positionere sig som en
attraktiv partner på det cirkulære marked, for
derved at tage et aktivt samfundsansvar.
Fraster har udviklet og implementeret CSR
politikken og arbejder på at blive Cradle to
Cradle certificeret.

Verdensmål
Fraster arbejder aktivt med at implementere
FN’s verdensmål i såvel produkt som
virksomhed. Den nye cirkulære forretningsmodel inkluderer verdensmålene 5,8,12 og 15.
Virksomheden arbejder med verdensmål 8
med forankring i godt håndværk og lokal
beskæftigelse, som skal sikre en stadig
produktion i Danmark. Via dialog med
eksterne leverandører sikres at verdensmålet
følges i produktioner udenfor Danmark.
I og med Fraster udelukkende producerer
efter ordre og produkter med lang levetid som
imødekommes risikoen for overproduktion.
Via dialog med leverandører sikres, at råvarer
produceres i henhold til verdensmål nr. 12 og
15.
Delmål 8.3: Der er fokus på produktionsforholdene for de råvarer, der produceres i
Indien. Gennem dialog arbejdes der mod at
alle leverandører opfylder mål 8.
Delmål 8.7: Udarbejdelse af Code of conduct
iværksættes.
Delmål 12.2: Affaldsmængden er reduceret
med 30%
Delmål 12.4: Fraster følger anbefalingerne for
forsvarlig håndtering af kemikalier og affald.

Delmål 12.5: Fraster´s tæpper er en ressource
og ikke affald.
Forarbejder restprodukt om til 1 klasses varer.
Upcycle til brug.
Delmål 15.2: Fraster støtter bæredygtigt brug
af økosystemer til produktion af uld og sisal
via tæt dialog med leverandørene. Tillader
ikke mulesing (klippeteknik af fårenes bagparti) ved “høst” af uld.

Læring
Fraster ønsker en sammenhængende plan
og et samlet overblik, for at styrke cirkulær
økonomi og bæredygtighed. Det mål er opfyldt gennem integration af FN’s verdensmål
og roadmap i forretningsplanen, strategien og
forretningsgangen.

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.

