
Unikakollektionen bliver skabt og designet 
med udgangspunkt i uldgarner og færdig-
varer, som er tilovers fra den oprindelige 
produktion, eller som er frasorteret pga. fejl. I 
den traditionelle forretningsmodel ville disse 
rester pga. kollektions ændringer på mønstre 
og farver være gået til forbrænding. Der er nu 
sat en designer til at skabe unikaprodukter, 
der sikrer at alle rester i form af meter-
varer og garner genbruges. Unika kollek-
tionen skal sælges via Silkeborgs 
Uldspinderis egen hjemmeside som en 
separat kollektion.

Forretningsmodel
Ud fra et design perspektiv er dette en helt 
ny måde at arbejde på for designeren. I en 
omvendt verden er det nu produktionen, der 
udstikker rammerne, mængder og farver til 
designeren, som herefter kan skabe nye 
designs inden for denne ramme. 

Unikakollektionen kan give Silkeborg 
Uldspinderi et nyt unique selling point i 
forhold til deres forbrugere. Kollektionen kan 
herefter skaleres til private-label 
produktionen, hvor de enkelte kunder også 
kan få deres rester og overskudsmaterialer 
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Klimatal: 
Unikakollektionen vil betyde omdannelse af 
5,9 tons uldgarner og færdigvarer i uld, som 
alternativt ville være gået til forbrænding. 
Der er tale om direkte genbrug af garnerne 
og om genbrug af uldplaiderne bortset 
fra en smule konfektion i forbindelse med 
omdannelsen til puder, babyplaider eller 
lignende. CO2- besparelsen af tiltagene vil 
være på omkring 110 t CO2e om året. Dette 
svarer til 1.100.000 kørte kilometer.
Dertil kommer de andre tiltag Silkeborg 
Uldspinderi har taget i projektet, bl.a. skift 
til genanvendt plast i polybags og 
genanvendt pap i papkasser. Der er desuden 
arbejdet med et nyt logistiksystem så flere 
varer flyttes fra fly- til skibstransport.
Silkeborg Uldspinderi har desuden valgt at 
sikre deres eget tilkøb af grøn energi i deres 
egne lokaler.
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bearbejdet til færdige produkter. Effekten kan 
på denne måde 
brede sig som ringe i vandet og være med til 
at skabe en ny normal for, hvordan man 
arbejder med produktion og design samt ikke 
mindst, hvordan man som producent og brand 
rydder op efter sig selv.

Silkeborg Uldspinderi har kunder over det 
meste af verdenen og kan kommunikations-
mæssigt nå langt ud med deres viden, idé og 
på denne vis være first-mover inden for deres 
produktsegment, hvilket også betyder, at man 
dermed kan tilbyde både egne og private-

Verdensmål
Verdensmål nr. 12 omkring ansvarligt 
forbrug og produktion er det verdensmål, der 
adresseres mest direkte med den nye unika 
kollektion. Virksomhedens affaldsmængde 
bliver kraftigt reduceret og der skabes 
samtidig nye kvalitetsprodukter som 
plaider, halstørklæder og puder med lang 
levetid, som kan bringe glæde i mange år og 
erstatte ny-producerede varer.

label kunder et unika-design produkt. Dertil 
kommer værdien af at kunne tilbyde 
produktion ned i helt små unikke enheder 
med det formål at bruge alle rester. Den nye 
forretningsmodel kommer til at skabe øget 
omsætning for SU samtidig med at den 
minimerer udgiften til bortskaffelse af 
kasserede garner og færdigvarer.

Silkeborg Uldspinderi etablerer samarbejde 
med en NGO organisation omkring donation 
af overskuddet fra den nye kollektion mhp. at 
lave en positiv forskel for mennesker, klima 
samt skabe grobund for mere biodiversitet.



Læring
Silkeborg Uldspinderi har fået udviklet 
nogle fine grønne løsninger i løbet af 
projektet. Deres nye unikakollektion kommer 
til at give virksomheden en grønnere profil 
og er en måde at træde ind på den cirkulære 
scene med et designprodukt i høj kvalitet. 

Desuden har Silkeborg Uldspinderi fået blod 
på tanden til at udvikle flere bæredygtige 
løsninger og agter, ud over de allerede 
startede tiltag, at kigge nærmere på deres 
leverandørkæde og certificeringsprocesser,
for på den måde at skabe endnu større 
gennemsigtighed i værdikæden og opnå en 
bæredygtig certificering for virksomhedens 
produkter.

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.

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

