
VAER’s nuværende produkter er allerede 
produceret af genanvendte og upcyclede 
materialer, herunder tekstilaffald, der er med 
til at gøre VAER’s tilgang til design af sneakers 
helt unikt. Take back-modellen bidrager til 
denne tilgang ved at give kunderne mulighed 
for at bidrage til det cirkulære system ved at 
indlevere deres brugte VAER-sneakers og 
gamle jeans til upcycling.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: VAER
• Grundlagt/oprettet: 2019
• Primært produkt i Rethink Business: 
Take-back model for sneakers og tekstiler
• Konsulent: Alberte Laursen Rothenborg,
Transition

Klimatal: 
På nuværende tidspunkt har VAER en CO2-
besparelse på 2 ton CO2e ved at genbruge 

kasserede tekstiler i deres produktion, frem 
for jomfruelige materialer. 

I 2023 regner VAER med at have opnået en 
forøget produktion på ca. 2000 sneakers 
årligt. VAER kommer altså til at aftage og 
genbruge langt mere kasseret tekstiler 
fremover, og dette vil medføre en større 
overordnet CO2-besparelse.

Den udviklede take-back model muliggør 
desuden, at skoenes gummisål og tekstil 
kan blive genanvendt og indgå i produk-
tionen af nye såler. VAER forventer, at de om 
2 år vil modtage min. 200 sneakers retur, 
hvor det antages, at 100% af de brugte 
sneakers kan gå til genanvendelse.   

Den forventede produktionsforøgelse i 2023 
samt implementeringen af en take-back 
model, vil gøre, at VAER kan opnå en CO2- 
besparelse på 14,7 ton CO2e årligt. 

Et cirkulært produkt skal cirkuleres – take back 
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https://vaerupcycled.com/
https://transition.nu/


Verdensmål
I arbejdet med at udvikle VAER’s nye grønne 
forretningsmodel, har projektet særligt haft 
fokus på deres fremtidige take-back model 
med det formål at reducere forbruget af 
jomfruelige ressourcer. 

Løsningen forholder sig derfor helt konkret til 
Verdensmål nr. 12 ‘Ansvarligt Forbrug og 
Produktion’ og særligt delmål 12.2, 12.5 og 12.6, 
da VAER arbejder med at reducere brugen 
af jomfruelige materialer, reducere affalds-
mængden gennem genanvendelse samt ved at 
arbejde målrettet med kommunikationen og 
rapporteringen af deres bæredygtige praksis.

Forretningsmodel
Kun 5% af verdens sko genanvendes efter 
endt levetid , derfor har VAER ønsket selv at 
tage ansvar for at deres sko ikke bliver til 
affald. Ved at etablere et take-back system, 
kan VAER reducere mængden af produkter 
som efter endt levetid forbrændes og sam-
tidig sikre, at materialerne indgår i nye VAER 
produkter – for ”et upcycled produkt skal også 
kunne cirkuleres”. I forlængelse af, at retur-
systemet skal sikre, at VAER’s produkter kan 
indgå i et cirkulært system, vil det også være 
muligt for kunder at sende brugte jeans med 
deres aflagte VAER-produkter, så disse også 
får mulighed for at blive til nye VAER-
produkter.
VAER adskiller sig allerede fra konventionelle 
sneakersbrands ved at upcycle affalds-

ressourcer i et klassisk designet produkt. Det 
kræver stærke samarbejdspartnere og en 
alternativ tilgang til produktionsprocessen. 
VAER’s upcycling-filosofi og cirkulære koncept 
er deres salgsargument, og dette adskiller 
dem fra andre skomærker – derfor ønsker de 
at gennemtænke de cirkulære potentialer i 
hvert led af værdikæden. 

VAER har også set nærmere på hvordan de 
kan arbejde med levetidsforlængende tiltag 
og udbyde flere cirkulære initiativer. Ved at 
etablere en take-back ordning, vil dette give 
VAER information om produktets generelle 
stand når produkterne ikke længere er i brug, 
hvilket er helt central viden når VAER skal 
arbejde med levetidsforlængende tiltag i 
fremtiden.



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
I Rethink Business har fokus for arbejdet 
med VAER været at forbedre virksomhedens 
cirkulære koncept og underbygge deres up-
cyclede produkt gennem et cirkulært system.
I samarbejde med VAER har Transition ud-
viklet rammerne for en take-back model, 
der skal muliggøre genanvendelse, så brugte 
sko og jeans kan indgå i produktionen af nye 
VAER-sneakers. 
VAER har fået redskaber til at analysere deres 
eget produkt, og sikre design og materialer 
vælges ud fra både bæredygtighed og cirku-
laritet. Det har samtidig givet dem klarhed 
over hvilke områder af deres værdikæde, de 
manglede information om fra producenterne, 
hvilket har ført til en vigtig dialog med sam-
arbejdspartnere. 
Teamet fra VAER udtaler om deres deltagelse i 
Rethink Business: 
”Vi har lært vores produkt og dets materialer
meget bedre at kende, ved systematisk at 
gennemgå hele produktet med Transition. 
Det har været et super vigtigt udgangspunkt, 
for at kunne forstå, hvordan vi kan forbedre 
produktets cirkularitet, blandt andet via 
Take-back modellen, som vi nu har meget 
bedre forståelse for, hvordan vi skal realisere. 
Samtidig har vi også fået hjælp til, hvordan vi 
skal kommunikere omkring vores produkt ift. 
bæredygtighed.”

VAER har i forbindelse med Rethink Business
fået viden om både cirkulært design, 
cirkulære systemer og ansvarlig 

kommunikation. Konkret har virksomheden 
fået tilført ny læring på tre områder: 

1) En cirkulær produktanalyse: Transition 
har afholdt en workshop for VAER med 
fokus på produktets cirkularitet og hold-
barhed, og på at give VAER redskaber til 
at vælge de rigtige komponenter. Work-
shoppen gav hertil VAER færdigheder til at 
analysere deres eget produkt og klarhed 
over hvilke områder af deres værdikæde, 
de manglede information om fra producen-
terne. Det blev her også tydeligt for VAER 
hvor vigtig dokumentation er i forhold til 
materialer for at kunne understøtte 
produktudsagn.

2) Et service blueprint for etablering af take-
back: VAER har fået forståelse for hvad en 
take-back model kræver ift. udfordringer og 
implementeringer, samt hvilke processer og 
samarbejder der skal etableres. Mange af 
disse trin vil også give værdi for en generel 
effektivisering af VAER’s logistik. 

3) Kommunikation af bæredygtige tiltag: 
VAER’s bæredygtige identitet er deres 
rygrad. Derfor er det essentielt, at de kom-
munikerer korrekt herom. Transition har 
givet VAER indsigt i 
Forbrugerombudsmandens guidelines og 
givet dem redskaber til at finde deres ”tone 
of voice” - både når de kommunikerer om 
de gode ting, men også når de må erkende 
deres begrænsninger og nye retninger.  

www.ldcluster.com
www.rethinkbusiness.dk

