
CIRCLE-use indsamler kvalitetsvarer fra 
danske virksomheders restpartier og fejl-
produktioner samt gode genbrugsvarer fra 
genbrugsstationer ind i Danmark. Varerne 
sælges i Nigeria og skaber dermed mulighed-
er for fattige mennesker, hvor varemanglen 
er stor. Varerne består især af produkter fra 
livsstilsbranchen så som tekstiler, sko, legetøj 
og møbler. I Danmark genereres en indtægt 
ved online salg af større genbrugsvarer fx 
biler til Nigerias middelklasse, da middelklas-
sen i Nigeria også oplever stor varemangel på 
dette område.

Forretningsmodel
CIRCLE-uses værditilbud er todelt med
• Et tilbud til virksomheder i Danmark om 
afhentning af overskudsproduktion og 
frasorterede varer og 
• Et tilbud til fattige mennesker i Nigeria om 
adgang til disse varer til en overkommelig, lav 
pris. 

Varerne består i første omgang primært af 
tekstiler, møbler og legetøj. 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: CIRCLE-use
• Grundlagt/oprettet: 2020
• Primært produkt i Rethink Business: 
Optimeret cirkulær forretningsmodel 
gennem udarbejdelse af en ressourceprofil, 
forretningsmodel, Business Model Canvas, 
BBV og Verdensmålbeskrivelse.
• Konsulent: Vibeke Tuxen, VTuxen

Klimatal: 
Ved at bringe produkter, som ellers var 
blevet forbrændt, i cirkulation til nyt ’gen-
salgs-liv’, nedbringes CO2-udledningen 
betydeligt pr. produkenhed. Selv når trans-
porten til Nigeria fratrækkes er der stadig 
tale om en væsentlig CO2 besparelse. Denne 
besparelse er direkte relateret til mængden 
af varer, som samles ind og sælges i Nigeria. 
Ud fra et regneeksempel forventes en be-
sparelse på omkring 419 t CO2 ved forsend-
else af 60 t varer allerede i år 1, det dob-
belte i år 2, og derfra 4 gange så meget om 
året. 
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Verdensmål
CIRCLE-use bidrager dermed til opnåelse af 
fem af FNs verdensmål: 

Mål 1 om at afskaffe fattigdom gennem jobs 
og handel i Nigeria, 
Mål 8 om at skabe anstændige jobs og 
økonomisk vækst i Nigeria og i Danmark,
Mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion i 
Danmark ved at give produkterne nyt liv, og 
Mål 13 om at imødegå klimaforandringer 
gennem nedbringning af CO2-udledning. 
Alt sammen gennem mål nr. 17 om partner-
skaber både i Danmark og i Nigeria. 

Gennem partnerskabsaftaler med virksom-
heder og genbrugsstationer, får produkterne 
nyt efterliv et andet sted i verden, i første 
omgang Nigeria. CIRCLE-use har i første om-
gang opbygget et korps af frivillige og vil på 
sigt ansætte socialt udsatte unge mhp. at give 
dem jobprøvning/ansættelse og indhold i 
livet.
De frivillige hjælper med at samle varerne ind 
og fragte dem til Nigeria. 
For at det skal lykkes, søges CSR-samarbejder 
med speditører om at udfylde huller/”tom 
gods” til transport af varerne, og når det bliver 
muligt, vil vi fokusere på at bruge transport-
firmaer, der anvender mere bæredygtige 
brændstoffer. 

Indtægter til virksomheden i Danmark skabes 
gennem onlinesalg af større varer til Nigerias 
middelklasse, som mangler adgang til varer fx 
bile og gerne betaler for både varen og trans-
port på forhånd. 

Med tiden vil CIRCLE-use importere nigeriansk 
kunst til Danmark til udstilling hos virksom-
heder, institutioner og venteværelser med 
henblik på salg. Nigerias kunst er stærk og 
smuk og vil passe fint til danskere, og på den 
måde udnyttes fragtsystemet også med rele-
vante livsstilprodukter for danskere.

I Nigeria skabes jobs og handel især til lokale 
håndværkere og kvindelige handlende, som 
sælger varerne videre lokalt. Ledigheden 
blandt Nigerias mange unge er hele 42%. 
Indtægter til CIRCLE-use i Nigeria skabes 
gennem salg af produkterne fra Danmark til 
lokale handlende. Produkter, som ellers ville 
være blevet forbrændt i Danmark, får således 
ny anvendelse i Afrika.

Indtægter i Danmark dækker udgifter i 
Danmark, og indtægter i Nigeria dækker 
udgifter i Nigeria. 

På sigt håber virksomheden at kunne udbrede 
konceptet til flere lande, idet den ser et større 
eksportpotentiale og mulighed for økonomisk 
gevinst og opbygning af arbejdspladser flere 
steder i Afrika.
Pt. har CIRCLE-use få faste donerer, som tyde-
ligt er glade for at have et alternativ til 
destruktion, men
mange virksomheder kender endnu ikke 
til CIRCLE-use og har ofte kun forbrænding 
som alternativ til at komme af med helt nye 
produkter med minimale fejl. Der er et stort 
cirkulært potentiale i gensalg produkter med 
få minimale skønhedsfejl, der ikke kræver 
reparation.



Faktaboks om projektet: 
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020, andet forløb 2020-2021 samt sidste forløb udelukkende for iværksættere 
2021-2022. Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2-reduktion, minimering af af-
fald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læse 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. 

Læring
CIRCLE-use har fået sat sin udvikling i system, 
så den er lettere at gå til. Ved at have en gen-
nemarbejdet forretningsplan, har CIRCLE-use 
nu materiale at give videre til revisor, advokat 
og andre partnere som fx speditører, som 
allerede har vist interesse. 
De modtager dermed troværdigt materiale 
om virksomhedens udvikling og den proces, 
partnerne bidrager til. Materialet bruges også 
til at beskrive konceptet nærmere på hjemme-
siden. 
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www.ldcluster.com
www.rethinkbusiness.dk

