
 

Flexiket A/S: Katalysator for  

kundernes genanvendelse af affald 

 

For virksomheden Flexiket A/S blev 

Region Midtjyllands projekt Rethink 

Business startskuddet til at give 

indspil til kundernes ressource-

strategier. For nu fortæller Flexiket 

også sine kunder om muligheder for 

at håndtere, minimere og genanvende 

affald.  

 

Om at få den gode ide 

Flexiket er en etiketvirksomhed, som ikke 

umiddelbart har kontrol over værdikæden og 

slutproduktet. Deres etiketter sendes nemlig 

videre til kunden, hvor de bliver klæbet på 

emballage eller på selve slutproduktet. "Det 

skulle selvfølgelig ikke forhindre os i at arbejde 

med bæredygtighed, så vi valgte i stedet at se på, 

hvor der opstår spild og affald i vores egen 

produktionsproces", fortæller Charlotte Jensen, 

der er kvalitets- og miljøansvarlig i Flexiket.  

Derfor begyndte Rethink Business-forløbet med 

en gennemgang af virksomhedens største 

affaldsfraktioner og af procedurerne for 

affaldssortering. 

En af de større affaldsfraktioner viste sig at være 

bagpapiret fra etiketproduktionen, som bliver 

sendt til forbrænding. Bagpapir kan afleveres til 

forbrændingsanlægget i alt fra ark til store ruller. 

Når det forbrændes som ruller, forkuller 

bagpapiret uden at frigive særlig meget energi.  

Undervejs sparrede Rethink Business-

konsulenten og Flexiket derfor om mulighederne 

for at genanvende det silikonebelagte bagpapir. 

Rethink Business-konsulenten fortalte om 

erfaringer fra andre projekter – om 

genanvendelse af papir til pap og æggebægre, 

der ikke kræver samme renhed som normalt 

genbrugspapir. På den baggrund tog Flexiket fat i 

en af sine materialeleverandører.  

"Det viste sig, at materialeleverandøren allerede 

genanvendte papir fra andre kunder, og så 

åbnede der sig jo pludselig en mulighed for at 

genanvende lineren, som er vores term for 

bagpapir", lyder det fra Charlotte Jensen. 

 

Internt i Flexiket var det Charlotte Jensen som 

miljøansvarlig, der sammen med salgschefen og 

teamlederen for produktion drøftede 

mulighederne med materialeleverandøren. På et 

møde præsenterede materialeleverandøren sin 

Det viste sig, at 

materialeleverandøren 

allerede genanvendte 

papir fra andre kunder, 

og så åbnede der sig jo 

pludselig en mulighed for 

at genanvende lineren, 

som er vores term for 

bagpapir  
Charlotte Jensen, miljø- og 

kvalitetsansvarlig, Flexiket 
  



 

samarbejdspartner, der kan genanvende 

bagpapir til bølgepap. Dernæst blev 

affaldstransportøren inddraget for at drøfte 

mulighederne for at indsamle bagpapiret hos 

Flexiket selv – og hos Flexikets kunder.  

 

Om at gå fra ide til afprøvning 

"Jeg må bare sige, at alle parter i projektet kom 

med en positiv indstilling til at få afprøvet ideen 

og etableret et samarbejde. Og alle havde jo også 

en interesse i det. Affaldstransportøren kunne få 

ekstra indtjening ved at hente materialet og 

levere til den aktør, der rent faktisk genanvender 

og sælger bagpapiret videre som bølgepap. Og i 

Flexiket er vi naturligvis glade for at kunne hjælpe 

vores kunder med at minimere deres brandbare 

affald", fortæller Charlotte Jensen.  

Projektet passede også godt sammen med 

Flexikets miljømål om som minimum at ændre én 

affaldsfraktion fra brandbart til genanvendelse og 

udvikle en grønnere forretningsmodel. 

Genanvendelse af bagpapiret krævede blot et nyt 

setup med samarbejdspartnere, der kunne 

varetage de forskellige roller og funktioner i 

denne nye værdikæde. Og her viste det sig, at 

Flexikets eksisterende samarbejdspartnere kunne 

løfte den nye opgave, så det var ikke engang 

nødvendigt at bruge tid på at finde nye 

samarbejdspartnere. 

Om at omstille forretningen til de nye koncepter  

Projektet har ikke medført en egentlig omstilling 

af produktion eller af virksomheden som sådan. 

Flexiket fungerer derimod som katalysator for 

affaldshåndtering og genanvendelse ved at 

fortælle sine kunder om muligheden for at 

genanvende bagpapir til bølgepap. På den måde 

spiller Flexiket ind i mange kunders strategier om 

at have nul-affald eller minimere affald.  

Erfaringerne fra deltagelse i projekt Rethink 

Business har ført til, at Flexiket vil arbejde mere 

med genanvendelse af affaldsfraktioner. Og 

allerede nu har Flexiket sat nye forespørgsler i 

gang for andre typer af affaldsfraktioner. 

 

Om strategi, ledelse og medarbejdere  

I Flexikets tilfælde var det ledelsen, som tog 

initiativ til at komme med i projekt Rethink 

Business, så fra ledelsens side har det hele tiden 

været højt prioriteret at afsætte tid og ressourcer 

til idégenerering, møder og tests. Og hurtigt blev 

der nedsat et team bestående af den 

miljøansvarlige, salgschefen og teamleder for 

produktionen. Det er primært denne gruppe, der 

har samarbejdet med Rethink Business-

konsulenten gennem forløbet. 

Om markedstørrelse, -adgang og brand  

Ved at informere om muligheden for at 

genanvende bagpapiret giver Flexiket et indspil til 

kundernes ressourcestrategier. Og ved at vælge 

Flexiket som leverandør, får kunden information 

om muligheden for at få håndteret affald i form 

af bagpapir på en bæredygtig måde. 

Jeg må bare sige, at alle 

parter i projektet kom 

med en positiv indstilling 

til at få afprøvet ideen og 

etableret et samarbejde. 

Og alle havde jo også en 

interesse i det 
Charlotte Jensen, miljø- og 

kvalitetsansvarlig, Flexiket 

 

 

 

 

 



 

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business 

Flexiket har gennemført projektet ved at bevæge 

sig ud i værdikæden frem for alene at fokusere på 

optimering og grøn omstilling internt i 

virksomheden.  

Nye ideer om genanvendelse er opstået i 

dialogen med Rethink Business-konsulenten, og 

Flexiket har igangsat initiativerne med deres 

nuværende samarbejdspartnere. På baggrund af 

disse samarbejder kan Flexiket nu fortælle 

kunderne om muligheden for at gøre deres 

virksomheder grønnere. Dermed opnår Flexiket 

status som en god og ansvarlig leverandør. 

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med 

principperne i Rethink Business  

Da testresultaterne ikke viste de store 

genanvendelsesmuligheder for Flexikets 

affaldsfraktioner af bagpapir, har Flexiket ikke 

selv direkte opnået miljømæssige gevinster. Men 

deres kunder har fået muligheden for både en 

miljømæssig og økonomisk gevinst, fordi de kan 

spare omkostningerne forbundet med at sende 

bagpapiret til forbrænding.  

Om Rethink Business' vejledning undervejs 

Ifølge Charlotte Jensen har samarbejdet med 

Rethink Business-konsulenten åbnet Flexikets 

øjne for at se nye muligheder i forskellige 

affaldsfraktioner.  

"Hvis jeg skal sætte flere ord på, hvad Flexiket har 

lært af projekt Rethink Business, så er det, at det 

er nødvendigt at samarbejde med eksterne 

aktører, hvis projekter om cirkulær økonomi og 

genanvendelse skal realiseres. Fremadrettet vil vi 

helt sikkert arbejde med ressourceeffektivitet og  

 

 

 

 

lignende i vores miljømål og se på genanvend-

elsesmuligheder for vores affaldsfraktioner", 

lyder det fra Charlotte Jensen om den læring, de 

har høstet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis jeg skal sætte ord på, 

hvad Flexiket har lært, så 

er det, at det er 

nødvendigt at samarbejde 

med eksterne aktører, hvis 

projekter om cirkulær 

økonomi og 

genanvendelse skal 

realiseres  
Charlotte Jensen, miljø- og 

kvalitetsansvarlig, Flexiket 

med deres miljømål  
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Virksomhedsnavn 
Flexiket A/S 
 
Virksomhedsleder interviewet 
Miljøansvarlig, Charlotte Jensen  
  
Primære produkt 
Etiketter 
 
Antal ansatte 
80 
 
Omsætning 
100 mio. DKK årligt 
 

Fokusområde ift. projektet 

Affald og genanvendelse af etiketternes bagpapir 
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Hvad er Rethink Business? 

Region Midtjylland har igangsat projektet Rethink Business med henblik på at skabe grøn 
innovation og vækst i regionen. Mere end 30 virksomheder i Region Midtjylland deltager i 
projektet.  Projektet løber fra oktober 2012 til december 2014.  Projektet er støttet af EU.  
Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  
 

Hvad kan Rethink Business gøre for virksomhederne? 

Rethink Business handler om at styrke regionens virksomheders forretning med afsæt i 
ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller.  

Omdrejningspunktet er at skabe ny og mere forretning ved at nyttiggøre det affald og de 
spildestrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes 
længere. Projektet fokuserer på indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign, services 
og/eller anvendelse og genanvendelse af de produkter, som virksomhederne sælger. 

At arbejde med ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller er en vej til at øge 
innovations- og konkurrencekraften i virksomheden og til at styrke virksomhedens omdømme 
og relationer til leverandører og kunder. Det gør samtidig virksomhederne mindre sårbare 
overfor prisstigninger eller problemer med leverancer af råvarer.  

Hvem står bag Rethink Business? 

Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har 
indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink 
Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre 
faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af 
Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet. 

                        

       

 

http://www.rethinkbusiness.dk/

