
I Rethink Business har Woden fået inspiration 
og rådgivning til hvordan de kan fortsætte 
deres vækst, rejse og arbejde med at lave 
mere bæredygtige sneakers. Selv om bære-
dygtighed og ansvarlighed altid har været en 
del af virksomhedens DNA, har de fået hjælp 
af en ekstern rådgiver til nu at få en mere 
struktureret tilgang til både CSR, valg af 
materialer og få lavet en fremadrettet 
bæredygtig forretningsplan.

Forretningsmodel
Woden har i projektet fået en introduktion 
og indføring i metoden ”Design Thinking”, 
hvordan den fungerer og kan implementeres, 
således de har et godt udgangspunkt for 
løbende at træffe beslutninger ud fra ”Best 
practice” i forhold til valg af materialer-og 
substitution, kvalitet/levetid, after-sales 
service og det samlede CO2 aftryk.
En sneakers sko er i sin opbygning yderst 
kompleks og indeholder op til 120 forskellige 
komponenter, som man ikke umiddelbart kan 
se på den færdige sko. Derfor bliver det et 
langt og sejt træk med research og kort-
lægning af alle materialer, konstant øge 
andelen af genanvendte materialer eller/og 
substitution af materialer med en bedre 
miljøprofil. 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Woden
• Grundlagt/oprettet: 2013
• Primært produkt i Rethink Business: 
Sneakers
• Konsulent: Anna Lyster, Compliance House

Klimatal: 
Der er blevet lavet beregninger på udled-
ningen af CO2 på 2 forskellige materialer 
(genanvendt bomuld og polyester) Hvor det 
først er blevet identificeret, hvor stor en 
%-del de udgør af et par sko, og herefter 
beregnet den samlede vægt af materialerne. 
Da en sko kan indeholde op til 120 
forskellige komponenter, har identificering i 
sig selv været kompleks.  Woden har fundet 
frem til hvordan de kan bruge co2 
beregninger pr. materiale og på sigt kende 
den samlede co2 udledning.
På sigt vil Woden gerne kende den 
samlede CO2 udledning på et par sneakers, 
og bevidst løbende reducere CO2 i valg af 
materialer og dermed understøtte mål 12 
Ansvarligt forbrug og produktion. Et skridt 
på rejse er at anvende udelukkende f.eks. 
genanvendt bomuld og polyester, hvor et 
råmateriale bruges mere end 1 gang.

Sneakers fra Woden -  toppen af isbjerget, hvor 
kompleksiteten er skjult under overfladen
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https://woden.dk/
https://compliance-house.com/


Verdensmål
Woden har valgt at arbejde med mål nr. 12 og 
17, da innovation af nye og mere bæredygtige 
materialer og produktionsformer kræver 
partnerskaber, både nuværende og helt nye. 
Det er helt afgørende for et mindre brand i 
global målestok, som er afhængige af at f.eks. 
deres producenter af råmaterialer tænker ud 
af boksen og i mere bæredygtige alternativer. 

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.

Målet er også at reducere antallet af 
forskellige komponenter og varianter inden 
for samme kategori, som måske kan reducere 
de samlede omkostninger ved at der sker en 
konsolidering rent indkøbsmæssigt. 

Med udgangspunkt i ”Design Thinking” 
princippet strukturerer Woden deres 
kortlægning i hovedkategorier som f.eks. såler, 
lim, snørebånd mv., og indenfor hver kategori 
identificere antal varianter, og påbegynde 
opbygning af et materiale kartotek som 
indeholder ”Best practice” råmaterialer. 

Et andet væsentligt område i forhold til at 
kende sine materialer er uønsket kemi qua 

enten delvis eller helt genanvendelige 
råmaterialer. Her har Woden fået hjælp til 
opsætning af et ambitiøst internt test 
program , med kemikalie restriktioner som er 
mere striks end nuværende lovgivning i DK 
og EU, som et væsentligt element i forhold til 
materiale sundhed.

Læring
’Vi har fået en mere struktureret tilgang og 
plan for at arbejde med bæredygtighed og 
CSR, og føler os godt klædt på til at fortsætte 
vores arbejde med konstant at ”skubbe 
baren” med at lave mere bæredygtige 
sneakers.’, udtaler direktør Carsten Holm fra 
Woden.

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

