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EXECUTIVE SUMMARY
I de seneste år er der kommet øget fokus på omstillingen 
til en cirkulær økonomi. Udviklingen er på den ene side 
drevet af presset på de globale ressourcebeholdninger 
samt de miljøeffekter, som er forbundet med forbruget 
af ressourcer, men den er i lige så høj grad drevet af det 
udviklings- og forretningspotentiale, der er påvist for sådan 
en omstilling. 

Det er svært at overvurdere vigtigheden af den cirkulære 
økonomi i dagens politiske kontekst. Ellen MacArthur 
Foundation og Material Economics beregnede i 2019, at 
vores udvinding, forarbejdning og forbrug af materialer står 
for 50 % af vores globale CO2-udledninger (2019). De globale 
materialestrømme er grundlaget for vores økonomi, og kun 
ved at nytænke, hvordan vi håndterer ressourcer, kan vores 
mål om at begrænse klimaforandringerne opnås 

DATADELING I VÆRDIKÆDER
En væsentlig barriere for danske virksomheder 
i omstillingen til en økonomi, der optimerer 
ressourceudnyttelse, er, at de behøver ny viden og nye 
informationsstrømme, hvilket til dels kan tilgodeses 
med nye data og tilpassede infrastrukturer for data. 

Datadeling i værdikæden inden for fremstillingsindustrien 
kan understøtte forskellige aktiviteter omkring 
cirkulær økonomi, og de nødvendige data afhænger af 
placeringen i værdikæden. 

Langt oppe i forsyningskæden behøves der primært 
data om energi- og ressourceforbrug for aktiviteter som 
udvinding, forarbejdning og transport. Disse aktiviteter 
er med til at fastlægge det ressourcemæssige fodaftryk, 
som materialerne vil bære med sig gennem resten af 
forsyningskæden.

Omkring produktionsvirksomheders egne aktiviteter 
behøves der data til at sammenligne materialer 
og produkter i forhold til deres ressourceforbrug, 
levetid og potentiale for recirkulering. Den slags 
data kan understøtte beslutninger om materialevalg, 
produktdesign og nye forretningsmodeller. 

I produkternes brugsfase behøves der flere data om 
produkternes udnyttelse, brugerne samt, i nogle tilfælde, 
produkternes placering og tilstand. Disse data kan være 
med til at understøtte, at produkternes levetid forlænges, 
og at de håndteres bedst muligt efter brug. 

Projektet peger desuden på, at deling af nye data 
inden for fremstillingsindustriens værdikæder 
skaber nye udfordringer. Øget datadeling mellem 
produktionsvirksomheder og på tværs af værdikæder 

udfordrer den tillid, som er etableret mellem 
leverandører og købere, fordi mange af de relevante data 
indeholder fortrolige oplysninger om virksomhedernes 
produktionsmetoder, og fordi nye informationsstrømme 
kan etablere nye konkurrenceparametre. Desuden er 
håndtering af data i produktionsvirksomheder nogle 
gange en ekstra byrde, som kan øge omkostninger, 
og digitalisering kan opleves som en trussel mod den 
vigtige mellemmenneskelige dimension af veletablerede 
værdikædesamarbejder. 

Blandt nye politiske initiativer findes der dog vigtige 
muligheder for strukturelt at understøtte etableringen 
af nye infrastrukturer for data og digitale løsninger, der 
er relevante for omstillingen til en cirkulær økonomi. 
Der er et vigtigt potentiale i at føje data om produkters 
egenskaber (såsom anvendte materialer, masse, 
emballage, og lignende) til forretningsdokumenterne 
som standardiseres i den nye digitale infrastruktur for 
e-fakturaer og e-kataloger, der udbredes i Danmark i regi 
af NemHandel under Erhvervsstyrelsen og i Norden i regi 
af Nordic Smart Government. Derudover kan udviklingen 
af EU’s Product Environmental Footprint-standard (PEF) 
samt løbende udrulning af udvidet producentansvar med 
fordel indtænkes i arbejdet med at generere og bruge data 
om produkters masse og materialesammensætning.

Ved at udnytte disse initiativer som løftestang 
kan det gøres nemmere og mere attraktivt for 
produktionsvirksomheder at indsamle data om 
ressourceforbrug og miljøeffekter gennem værdikæden 
og bruge dem til at træffe strategiske beslutninger om 
produktdesign, materialevalg og forretningsmodeller. 

VÆRKTØJ OG ERFARINGER
Som en del af projektets analyse er behov og udfordringer 
inden for arbejdet med cirkulær økonomi blevet undersøgt 
hos to case-virksomheder, Brüel & Kjær og Carl Ras, og 
i dialog med andre produktionsvirksomheder. I dialogen 
med de deltagende virksomheder er én grundlæggende 
udfordring blevet identificeret: at kortlægge de materialer, 
der gennem køb og salg af varer distribueres i vores 
økonomi i form af produkter, råvarer eller komponenter. 
Samt at kvantificere de klima- og miljøeffekter, der har 
fundet sted i de pågældende materialers værdikæder.
 
Dette er essentielt for virksomhederne af tre grunde: 

1. Det vil tillade dem at danne et første overblik over, 
hvilke materialer der primært anvendes i deres 
værdikæder – særligt når de ikke selv indkøber 
råvarer, men færdige komponenter. 
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2. Det vil hjælpe dem til at forstå, hvilke materialer det er 
vigtigst at fokusere på med hensyn til for eksempel 
ressourceforbrug og CO2-udledninger. 

3. Det vil give virksomhederne et bedre udgangspunkt 
for at have en informeret dialog med andre aktører i 
deres værdikæder.

På baggrund af de identificerede brugerbehov og 
yderligere baggrundsanalyse blev en mockup til et 
værktøj udviklet for at teste hypoteser om brugernes 
mere specifikke præferencer og barrierer. 

Mockuppen er udformet som et digitalt værktøj, der 
tillader produktionsvirksomheder at møde denne 
udfordring. I testen af mockuppen blev tre primære 
barrierer identificeret:  

1. Indsamling af data fra leverandører er udfordrende, 
både fordi det skaber et ekstra administrativt led 
i processen, og fordi leverandører har svært ved 
at skaffe de efterspurgte data eller slet ikke er i 
besiddelse af dem. Endelig kan det være svært at 
verificere, om de udleverede data er korrekte. 

2. Der er i værktøjet lagt op til, at virksomheder selv 
skal definere materialesammensætningen af deres 
produkter, men det er et tidskrævende arbejde, 
hvilket mødte modstand.  

3. Det er afgørende for virksomhederne, at der er klare 
gevinster ved at bruge værktøjet og ved de resultater, 
det producerer. Det kunne være for at møde øgede 
krav i offentlige udbud eller skærpede krav om 
miljøanalyser for produkter.

KONKLUSIONER
Indsamling af nye data i produktionsvirksomheders 
værdikæder til kortlægning af materialer samt klima- 
og miljøeffekter er tidskrævende, udfordrende og 
opleves af og til ikke som vigtigt nok for kunderne eller 
andre interessenter. De virksomheder, der ønsker at 
beskæftige sig med cirkulær økonomi, giver ikke desto 
mindre udtryk for en interesse i at indsamle og bruge 
denne slags data til at arbejde strategisk med cirkulære 
løsninger, og der er et behov for at hjælpe de danske 
produktionsvirksomheder med denne omstilling ved at 
skabe bedre strukturelle rammebetingelser. På baggrund 
af projektet fremsættes følgende anbefalinger:

Data om produkters masse
Det er udfordrende og kosteligt for 
produktionsvirksomheder at fremskaffe data om 
råmaterialeforbrug samt klima- og miljøeffekter fra deres 

værdikæder, og den udfordring er ikke tæt på at blive løst. 
Et første skridt i forhold til at bruge Erhvervsstyrelsens 
programmer og initiativer (herunder Nordic Smart 
Government og Nemhandel) som løftestang i den digitale 
omstilling til en cirkulær økonomi, er derfor at indarbejde 
produktdata i processer hvor der indkøbes og faktureres 
digitalt mellem virksomheder.
 
Produktdata (såsom masse) er data, som allerede findes 
hos virksomhederne, men som typisk ikke videregives i 
forbindelse med salg. Indsamlingen af data om massen 
af solgte produkter vil på landsplan og for de enkelte 
virksomheder allerede give nye indsigter i, hvordan 
materialer bevæger sig i vores økonomi.
Næste skridt ville være at undersøge muligheden for og 
samfundsomkostningerne ved et sådant tiltag.

Data knyttet til produktkoder
I arbejdet med at genere data og digitale løsninger til den 
cirkulære økonomi bør danske produktionsvirksomheder 
hjælpes til at indsamle og analyse så mange relevante data 
som muligt uden involvering af leverandører. Det skyldes, 
at dataindsamling hos især udenlandske leverandører 
udgør en signifikant barriere. Ved at arbejde mod en mere 
standardiseret brug af produktkoder og kompatibilitet 
mellem systemerne for produktkoderne er det muligt at 
skabe flere detaljerede data om materialeforbrug uden 
involvering af leverandører. 

FN’s Standard International Trade Classification, som 
også bruges af Danmarks Statistik til at opgøre køb og 
salg af varer og servicer i den danske økonomi, indeholder 
knap 3.300 unikke kategorier. Ved at estimere den 
gennemsnitlige materialesammensætning og potentielle 
CO2-udledning per kg for disse produktkategorier 
ville det være muligt at lave detaljerede opgørelser 
af materialestrømme på nationalt plan. Det ville 
desuden tillade enkelte virksomheder at lave en hurtig 
’materialescanning’ af deres produkter med udgangspunkt 
i koderne, uden at de behøver at indsamle flere data. 

Nye krav til cirkulære indkøb
Ved at etablere nye kvantitative minimumskrav til cirkularitet 
inden for offentlige indkøb øges vigtigheden af at kunne 
dokumentere, at produkter er cirkulære. Det vil øge behovet 
for data om materialeforbrug samt klima- og miljøeffekter 
gennem værdikæden blandt produktionsvirksomheder. 
Sådanne krav bør komme sammen med et digitalt værktøj, 
der gør det muligt for virksomheder at indsamle og levere 
de relevante informationer til udbuddet. Et offentligt, 
tilgængeligt værktøj vil især være væsentligt i forhold til at 
hjælpe mindre virksomheder, som ellers kan have svært ved 
at betale for sådanne analyser, med at leve op til skærpede 
krav.



INDLEDNING66



INDLEDNING 7

B2B  DATADELING I CIRKULÆRE  
VÆRDIKÆDER I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

INDLEDNING



INDLEDNING8

INDLEDNING
BAGGRUND
I de seneste år har der i Danmark været et øget politisk 
og erhvervsmæssigt fokus på at fremme omstillingen til 
en cirkulær økonomi. Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen 
blev medlem af Ellen MacArthur Foundations Circular 
Economy 100-netværk i 2014 og offentliggjorde året 
efter en forundersøgelse for Danmark samt et politisk 
værktøjssæt for en omstilling til den cirkulære økonomi 
(Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

Forundersøgelsen viser, at den cirkulære økonomi kan 
føre til en stigning i det danske BNP på 0,8-1,4 % og til 
7.000-13.000 nye jobs i 2035. Året efter udgav Ellen 
MacArthur Foundation (EMF) og McKinsey Center for 
Business and Environment rapporten Growth Within, som 
viser et vækstpotentiale i Europa på 1,8 billioner euro 
gennem den cirkulære økonomi (2015).

I 2017 offentliggjorde den daværende regerings 
Advisory Board for cirkulær økonomi en rapport med 
27 anbefalinger til, hvordan den cirkulære økonomi kan 
styrkes (Advisory Board for cirkulær økonomi, 2017). Det 
blev et startskud til den bredere interesse for cirkulær 
økonomi i Danmark. 

Anbefalingerne blev fulgt op af en national strategi, der 
beskriver 15 konkrete initiativer for udviklingen af en 
cirkulær økonomi (Miljø- og Fødevareministeriet og 
Erhvervsministeriet, 2018). Det fjerde initiativ i strategien 
sætter fokus på Danmarks førende position inden 
for data og digitale løsninger og foreskriver, at denne 
styrkeposition skal bruges som løftestang til at accelerere 
Danmarks omstilling til den cirkulære økonomi. 

Teknologisk Institut og Smart City Insights blev i den 
forbindelse bedt om at lave en forundersøgelse, der skulle 
give det første overblik over mulighederne. Rapporten, 
“Data til at understøtte cirkulær forretningsudvikling”, 
peger blandt andet på, at der ligger et potentiale i at dele 
data inden for produktionsvirksomheders værdikæder 
(2019). 

DENNE RAPPORT
Nærværende rapport er en opfølgning på anbefalingen fra 
Teknologisk Institut og Smart City Insight (2019) og søger 
at nå en mere konkret forståelse af, hvilke data og digitale 
løsninger der kan hjælpe produktionsvirksomheder og 
deres værdikæder i omstillingen til en cirkulær økonomi. 

Projektets formål er således at:  

“Identificere, udvikle og teste konkrete efterspurgte 
tiltag, der fremmer frivillig B2B-datadeling 
i værdikæder, der understøtter en cirkulær 
forretningsudvikling.”

I arbejdet med dette eksplorative formål har projektet 
arbejdet på at besvare følgende spørgsmål: 

1. Hvilke udfordringer står produktionsvirksomheder 
og deres værdikæder over for i omstillingen til en 
cirkulær økonomi, og hvilke datakilder og digitale 
værktøjer kan hjælpe dem med at overkomme disse 
udfordringer?

2. Hvilke indsigter om muligheder og barrierer kan vi 
indsamle ved at teste en mockup af et værktøj, der viser 
sig at være relevant for produktionsvirksomheder og 
deres værdikæder?

3. Hvad er næste skridt for Erhvervsstyrelsen og 
Danmark for at understøtte en omstilling til den 
cirkulære økonomi gennem brugen af data og 
digitale løsninger i produktionsindustrien?  

Rapporten er delt op i to sektioner, der repræsenterer 
de to tilgange, der er blevet anvendt i projektet. Den 
første sektion, Baggrundsanalysen, søger at besvare 
spørgsmål 1 med udgangspunkt i desk research, som 
inkluderer studier af virksomheder, der allerede har 
udviklet konkrete løsninger med brug af data, samt en 
kortlægning og vurdering af projekter og værktøjer.
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I anden sektion, kaldet Værktøj & erfaringer, anlægges 
en mere praktisk tilgang, hvor fokus er på spørgsmål 
2 og tager udgangspunkt i interviews med udvalgte 
virksomheder. På baggrund af disse er én konkret 
løsning blevet videreudviklet som en mockup og derefter 
testet på interessenter for at indsamle direkte feedback 
om behov, udfordringer og mulige løsninger. 

Til sidst i rapporten samles der op på resultaterne, og de 
tre ovenstående spørgsmål besvares med udgangspunkt 
i resultaterne fra de to sektioner. 
er. 
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Biological cycles

Restoration

Biogas Cascades

Collection

Energy recovery

Landfill

Collection

Extraction of
biochemical
feedstock2

Anaerobic 
digestion / 
composting

Mining / materials manufacturing

Parts manufacturer

Product manufacturer

Service provider

Technical cycles

Recycle

Leakage to be minimised

Increasingly powered
by renewable energy

Biochemical 
feedstock

Consumer User

CIRCULAR ECONOMY
an industrial system that is restorative by design

Source: Ellen MacArthur Foundation
Adapted from the Cradle to Cradle Design Protocol by Braungart & McDonough

Refurbish / remanufacture

Reuse / redistribute

Maintenance

Farming / collection1

Hvad er en cirkulær økonomi, hvordan er denne nye 
økonomiske model relevant for produktionsvirksomheder, 
og hvad kan de gøre for at fremme omstillingen? 

Dette er hovedspørgsmålene, som denne sektion 
vil gå i dybden med. Derudover ses der på, hvordan 
brugen af data og digitale værktøjer kan understøtte 
produktionsvirksomhederne i den cirkulære omstilling.

CIRKULÆR ØKONOMI
Efterhånden som ideen om omstillingen til en cirkulær 
økonomi får stigende momentum, er flere og flere 
definitioner af cirkulær økonomi blevet formuleret. I denne 
rapport lænes der op ad EMF’s rammeforståelse, som 
har været toneangivende i udviklingen og udbredelsen 
af ideen om en cirkulær økonomi. Projektet vil dog også 
dykke ned i de specifikke udfordringer og muligheder, 
som er relevante i forhold til produktionsvirksomheder. 

Siden den industrielle revolution har den lineære 
tag-brug-og-smid-væk-økonomi skabt en signifikant 

Figur 1: “Butterfly diagram”, der viser, hvordan et ideelt cirkulært samfund skal håndtere biologiske og ikke-biologiske materialer. 
Kilde: Ellen MacArthur Foundation. 

velstandsforøgelse og forbedrede levevilkår. Denne 
model har dog nu nået en grænse, blandt andet i forhold 
til udledning af CO2 til atmosfæren. Årsagen til dette 
ligger i høj grad i, at den lineære økonomi grundlæggende 
er baseret på et stigende ressourceforbrug og en ofte 
lav udnyttelsesgrad af materialer. For eksempel står en 
gennemsnitlig europæisk bil parkeret 92 % af tiden, og 
over 80 % af vores husholdningsprodukter bliver brugt 
mindre end én gang om måneden. Dette skyldes ofte, at de 
nuværende virksomhedsmodeller ikke i tilstrækkelig grad 
indeholder et finansielt incitament til at øge produkternes 
udnyttelsesgrad (EMF, 2015). 

Effekterne af de nuværende lineære produktions- og 
forbrugsmodeller inkluderer dermed også udpining af 
økosystemer og naturlige ressourcer samt produktion 
af store mængder affald og forurening. Endelig er den 
cirkulære økonomi fuldstændig essentiel for arbejdet 
med at reducere globale CO2-udledninger. I deres seneste 
Global Resources Outlook estimerer FN’s Internationale 
Ressourcepanel, at 50 % af alle CO2-udledninger kommer 
fra produktion og forbrug af materialer (UN International 
Resource Panel, 2019). 
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Figur 2: Diagram over stadier i et produkts livscyklus: Udvinding & forarbejdning; Komponentfremstilling; Produktion; Distribution & 
salg; Brug og Ressourcehåndtering.

EMF og Material Economics fulgte samme år op med 
rapporten “Completing the Picture” (EMF & Material 
Economics, 2019), som når et estimat, der ligner FN’s (45 
%), og formulerer vigtigheden af den cirkulære økonomi 
således: 

I en cirkulær økonomi skabes der værdi ved at øge 
udnyttelsen af produkter og materialer i systemet, 
samtidig med at omkostninger ved eksternaliteter 
såsom forurening, tab af næringsstoffer i jorden og 
klimaforandringer mindskes. Foruden at adressere 
globale miljøproblemer såsom klimaforandringer skaber 
denne model også nye væsentlige muligheder for 
virksomheder såsom innovation, øget indtægt på det 
enkelte produkt og reducering af ressourceafhængighed. 

Idealtilstanden for en cirkulær økonomi er blevet 
visualiseret i EMF’s “Butterfly-diagram”, som ses ovenfor 
i figur 1. Diagrammet adskiller biologiske og tekniske 
materialer og viser, hvordan disse cirkuleres i forskellige 
kredsløb. Formålet hermed er at minimere forbruget af 
jomfruelige materialer og undgå, at materialer ‘tabes’ 
ud af systemet ved forbrænding eller deponering. I den 
tekniske halvdel går man derudover også fra ‘forbrugere’ 
til ‘brugere’ og forsøger at bevare produkter og materialer 
i de tættere cirkler med deling, vedligehold og lignende 
for at bibeholde den højeste værdi, inden materialerne til 
sidst genanvendes i en ny produktion

CIRKULÆR ØKONOMI I HELE 
VÆRDIKÆDEN
Produktionsvirksomheder befinder sig i en nøgleposition 
i værdikæden, hvor de ikke blot er primære forbrugere 
af naturlige ressourcer og komponentdele, men også 

afgørende for, hvor godt deres produkter kan bruges og 
håndteres senere hen. 

I arbejdet med den cirkulære økonomi har megen 
opmærksomhed rettet sig mod virksomheders 
muligheder for at forøge udnyttelsesgraden og levetiden 
af produkter og for at sikre god genanvendelse af 
produkter. Disse aspekter er centrale i den cirkulære 
økonomi, men for en produktionsvirksomhed udgør de 
kun nogle af mulighederne. 

Effekterne af vores materialeforbrug, eksempelvis 
CO2-udledning, forurening, energiforbrug og 
ressourceudtømning, sker typisk længere oppe i 
produktionsvirksomhedernes værdikæder, hvor 
ressourcerne bliver udvundet, raffineret og lavet til 
komponenter. Et studie fra Wuppertal-instituttet viser for 
eksempel, at en ny bil har et samlet råmaterialefodaftryk1  
på omkring 58 ton (Teubler et al. 2018), hvilket især 
skyldes, at store mængder metalmalme må udvindes for 
at lave de metaller, der bruges i produktionen af bilen.

De samlede klima- og miljøeffekter er ikke blot betinget 
af, hvilke materialer produktionsvirksomheder bruger, 
men i høj grad også, hvor og hvordan disse materialer 
udvindes og forarbejdes. Selv fornybare materialer som 
biomasse har markante miljømæssige fodaftryk, hvilket 
betyder, at en omstilling til fornybare materialer alene 
ikke vil løse de globale miljømæssige og økonomiske 
udfordringer, vi står over for. 

I omstillingen til en cirkulær økonomi er det derfor 
nødvendigt at betragte hele produktets livscyklus 
fra udvindingen eller kultiveringen af råmaterialer til 
produktion, brug, og til dets behandling efter brug.

Sondringen mellem forskellige stadier i produktets 
livscyklus er vigtig, fordi den resulterer i forskellige 
handlingsmuligheder for en virksomhed, men også, fordi 
de relevante data er forskellige på tværs af produktets 
livscyklus. I figur 2 ses de forskellige stadier i en sådan 
livscyklus, som vil blive anvendt i identificeringen 
af udfordringer og muligheder inden for en cirkulær 
økonomi.

UDVINDING & FORARBEJDNING KOMPONENT
FREMSTILLING PRODUKTIONSVIRKSOMHED DISTRIBUTION OG SALG BRUG RESSOURCEHÅNDTERING

1 Råmaterialefodaftrykket er den totale masse af alle materialer, der er blevet udvundet og brugt i forbindelse med produktionen af et 
produkt eller en service. Det inkluderer blandt andet metalmalm, brændsler og restprodukter. 

“(...) a circular economy is a fundamental step towards 
achieving climate targets. Such a shift moves us 
beyond efforts to minimise emissions in our extractive 
linear system. It offers a systematic response to the 
crisis by both reducing emissions and increasing 
resilience to its effects.“ 
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EN DIGITAL CIRKULÆR ØKONOMI
Omstillingen fra en lineær til en cirkulær økonomi er 
meget mere end et skifte til andre forretningsmodeller 
og et nyt affaldssystem. Det er en systemisk omstilling. 

Det er symptomatisk for vores nuværende økonomi, at 
data om ressourceforbrug og klima- og miljøeffekter 
kun findes i relativt små mængder og ofte decentralt, 
hvorimod finansielle data er standardiserede og 
monitoreres på alle tænkelige skalaer, fra internationalt 
niveau og helt ned til den enkelte virksomhed eller 
person.

For at etablere en cirkulær økonomi er der brug for 
datadeling og en datainfrastruktur, der kan understøtte 
en økonomi, der optimerer ressourceudnyttelse. Ligesom 
den økonomiske formåen måles på forskellige niveauer, 
vil man i en cirkulær økonomi måle ressourceforbrug 
samt økonomiens evne til at opretholde og recirkulere 
ressourcer. Ideelt set vil det blive gjort ved at knytte 
materialemængder, materialetyper og, så vidt muligt, 
ibundne klima- og miljøeffekter til alle finansielle 
transaktioner, således at registreringen af vores 
finansielle økonomi og vores ressourceøkonomi foregår 
parallelt. 

Vi er stadig langt fra at kunne nå en tilstrækkelig grad af 
præcision og dækning, men som denne rapport påpeger, 
vil en sådan infrastruktur gøre det nemmere at arbejde 
hen imod den cirkulære økonomi. Selv om en komplet 
digital registrering af vores ressourcer ligger et stykke 
ude i fremtiden, er der indikationer på, at Danmark har et 
stærkt udgangspunkt for at lede denne udvikling. 

Danmark er nummer 4 på IMD’s World Digital Competitive 
Readiness Ranking (IMD World Competitiveness Center, 
2019) og nummer 10 på Technological Readiness 
Ranking fra The Economist Intelligence Unit (2018). 
Derudover har Danmark også etableret datasæt med 
relevans for den cirkulære økonomi, der er bedre end 
de fleste andre lande i verden. Det er for eksempel 
ret unikt, at Danmark med Affaldsdatasystemet 
(Miljøstyrelsen, 2019) har et centralt datasystem, der 
registrerer alle affaldsstrømme i landet. Desuden 
registrerer Danmarks Statistik (DST) allerede indkøb af 
varer og materialer for alle danske industrivirksomheder 
med mere end 50 medarbejdere (DST - RAAV, 2019) og 
for byggeriet i Danmark (DST - BYGR1, 2019). Dette er 
ikke i sig selv nok til at danne et komplet overblik over 
ressourcestrømmene i Danmark, men sammen med 
de statistikker, der også registreres under det Grønne 
Nationalregnskab (DST - Grønt Nationalregnskab, 2019), 
er det et godt udgangspunkt, der kan bygges videre på.

I takt med at vores samfund har udviklet sig over de 
seneste årtier, er det blevet langt mere globaliseret og 
komplekst, ligesom de miljø- og ressourcemæssige 
effekter af økonomiske aktiviteter er blevet globaliserede. 

Omstillingen til en cirkulær økonomi er kompleks og 
omfattende – både for den enkelte virksomhed og for 
det danske samfund. Ikke desto mindre er der behov for, 
at omstillingen sker så hurtigt som muligt. Intelligent 
brug af data og digitale løsninger har potentialet til at 
accelerere og styre omstillingen. I det følgende ses der 
på, hvordan data kan understøtte den cirkulære økonomi 
hos produktionsvirksomheder og deres værdikæde, og 
efterfølgende gennemgås nogle af de igangværende 
politiske initiativer i Norden og Europa, som kan få 
væsentlig betydning. 

HANDLINGSMULIGHE-
DER I VÆRDIKÆDEN
I det følgende undersøges produktionsvirksomheders 
muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi og de 
udfordringer, der kan være i den forbindelse. Desuden 
beskrives det i tabellerne på de følgende sider, hvilke 
data der kan være relevante for at imødekomme disse 
udfordringer. 

I analysen anlægges der et bredt perspektiv på 
hele livscyklussen for et givet fysisk produkt. 
Produktionsvirksomheden kan intervenere på flere 
stadier i produktets livscyklus, afhængigt af hvor 
megen kontrol den har over produktets værdikæde. For 
eksempel har nogle virksomheder megen kontrol over 
deres forsyningskæde, mens andre har direkte salg og 
megen kontakt med deres kunder. 

Gennemgangen af handlingsmuligheder er ikke 
udtømmende, og nogle handlingsmuligheder er blevet 
udeladt, fordi de enten ikke var betinget af brug af data, 
eller fordi de kun i begrænset omfang kunne betragtes 
under begrebet cirkulær økonomi. De beskrevne 
udfordringer og databehov er baseret på studier af 
rapporter, videnskabelige artikler og cases. 

Den cirkulære økonomi handler i udgangspunktet om 
at reducere forbruget af jomfruelige ikke-fornybare 
ressourcer, og det kan grundlæggende gøres på tre 
forskellige måder:



BAGGRUNDSANALYSE 15

B2B  DATADELING I CIRKULÆRE  
VÆRDIKÆDER I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

REDUCERE FODAFTRYK
Ethvert produkt og enhver service har, i forbindelse med 
produktion, brug og afskaffelse, et ressourceforbrug. 
Det kan blandt andet reduceres ved at vælge 
produktionsmaterialer, det kræver færre ressourcer 
at fremstille, eller ved at effektivisere udvindings- og 
produktionsprocessen. Fodaftrykket adresserer det 
direkte forbrug af ressourcer samt CO2-udledninger og 
andre miljøeffekter i produktets forsyningskæde. Denne 
tilgang vil blive omtalt som Fodaftryk. 

ØGE UDNYTTELSESGRAD
Et produkts udnyttelsesgrad er et udtryk for, hvor meget 
og hvor længe det benyttes i løbet af dets levetid. 
Udnyttelsesgraden kan blandt andet hæves, ved at 

Figur 3: Et produkts Fodaftryk, Udnyttelsesgrad og Recirkulering 
skal alle optimeres for at opnå det bedst mulige resultat. 

produktets levetid forlænges, eller ved at tillade, at flere 
brugere kan bruge det. Dette kan for eksempel opnås 
gennem servicemodeller, reparationsservice eller ved 
at give produktet flere komplementære funktionaliteter. 
Denne tilgang, som her kaldes Udnyttelsesgrad, har 
en indirekte effekt, fordi produkter med en højere 
udnyttelsesgrad gør anskaffelsen af nye tilsvarende 
produkter unødvendig. 

ØGE RECIRKULERING
Måden, hvorpå et produkt eller dets materialer 
anvendes ved slutningen af brugsfasen, er afgørende 
for det samlede materialeforbrug, målt over flere 
livscyklusser. Recirkulering kan her forstås som 
både genbrug, forberedelse med henblik på genbrug 
og genanvendelse. Det kan blandt andet faciliteres 
gennem produktdesign og materialevalg, take-
back-ordninger, samarbejder med brugeren og/eller 
affaldsbranchen. Denne metode har ligeledes en 
indirekte effekt på det samlede ressourceforbrug, fordi 
produktet gennemgår flere livscyklusser og dermed 
gør brugen af jomfruelige ressourcer til produktionen 
af nye produkter unødvendig. Denne tilgang kaldes 
her Recirkulering.

Figur 3 viser de tre tilgange og illustrerer, at alle tre skal 
tages i betragtning for at forstå det samlede forbrug 
af jomfruelige ressourcer i løbet af et produkts levetid. 
Det kan for eksempel sagtens give mening at øge et 
produkts fodaftryk ved at bruge bedre materialer, som 
så til gengæld sikrer, at produktet kan holde meget 
længere. 

I det følgende gennemgås værdikæden, der er vist i 
figur 2. For hvert stadie gennemgår den pågældende 
tabel aktiviteter, der kan skabe en omstilling til cirkulær 
økonomi. Tabellen viser desuden, hvilke af de tre 
tilgange (Fodaftryk, Udnyttelsesgrad og Recirkulering) 
der er relevante for aktiviteten, samt almindelige 
udfordringer og nyttige data. Endelig præsenteres et 
kort casestudie for hver aktivitet. 

RECIRKULERING UDNYTTELSES
GRAD

SAMLET
EFFEKT

FODAFTRYK

UDVINDING & FORARBEJDNING
I den første del af et produkts livscyklus udvindes 
og klargøres materialer til brug i produktion. For 
mange produkter sker store dele af deres klima- 
og miljøeffekter allerede her, fordi udvindings- og 
forarbejdningsprocesserne leder til, at naturområder 
omlægges til minedrift eller landbrug, og ressourcer 
udvindes. Det er typisk på dette stadie, at størstedelen af 
råmaterialefodaftrykket etableres gennem udvinding af 
metalmalme og råmaterialer, som senere forarbejdes. 

De fleste produktionsvirksomheder har begrænset kontrol 
over de yderste led af forsyningskæden. Dog har de af og 
til mulighed for indirekte at påvirke de yderste led gennem 
valg af leverandører og forhandling af samarbejdsaftaler. 
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INTERVENTION EFFEKTTYPE UDFORDRINGER DATABEHOV EKSEMPEL

Vælg restprodukter
Ved at bruge 
restprodukter fra egen 
eller andres produktion 
reduceres forbruget af 
jomfruelige ressourcer. 

At sikre tilstrækkelig 
kvalitet af materialer og 
stabil leverance.

Data med 
restprodukternes 
specifikationer og 
data med overblik over 
mulige leverandører af 
restprodukter.

Excess Material 
Exchange i Holland 
hjælper virksomheder 
med at identificere 
værdifuld brug af deres 
reststrømme  
(EME, 2019). 

Vælg genanvendte 
materialer 
Genanvendte 
råmaterialer har typisk 
et lavere miljømæssigt 
fodaftryk og bidrager til 
at skabe et marked for 
genanvendte materialer, 
hvilket er systemisk 
vigtigt. 

Kvaliteten af 
materialerne kan være 
et problem, og prisen 
er højere for mange 
recyklater end for 
tilsvarende jomfruelige 
materialer. 

Sammenlignelige 
data om genanvendte 
materialer med deres 
kvalitet, pris og 
forsyningssikkerhed.

SpecialChem udbyder 
en stor database med 
informationer om 
tekniske materialer 
og kemikalier, der kan 
hjælpe med at finde 
alternative materialer 
til din produktion 
(SpecialChem, 2019).

Vælg materialer med 
lavere miljømæssigt 
fodaftryk 
Selv når brug af 
jomfruelige råmaterialer 
er nødvendigt, kan en 
lignende materialetype 
give et lavere 
miljømæssigt fodaftryk. 

En sammenligning 
af materialer og 
leverandører er kompleks 
og kræver ofte LCA’er2 
eller lignende.

Sammenlignelige LCA-
data om materialer.

Dalmia anvender 
restprodukter fra 
industrien som 
ingredienser i deres 
cement og reducerer 
dermed fodaftrykket med 
næsten 50 %  
(Global Opportunity 
Explorer, 2019).

Reducer 
biodiversitetstab, 
vandstress og 
sundhedsskade
Den geografiske 
placering af 
udvindings- og 
forarbejdningsfaciliteter 
har stor betydning for 
effekten på miljø og 
mennesker. 

Identificering af 
særligt følsomme 
naturområder eller 
vandreserver er teknisk 
og omkostningsfuldt.

Geodata med detaljer om 
naturens og vandmiljøets 
tilstand. 

Unilever bruger 11 
indikatorer til at vurdere 
et områdes naturlige 
kapital og undgår 
produktion på områder 
med høj naturlig kapital 
(Unilever, 2019). 

Etablér bæredygtige 
processer
Bæredygtig energi, 
materialeeffektive 
processer og god 
håndtering af affald 
og restprodukter 
giver lavere 
miljømæssige effekter i 
forsyningskæden.   

Monitorering af 
leverandører er 
udfordret af mangel på 
data og forståelse af 
udfordringerne.  

Data om produktionspro-
cessen, energiforbrug 
samt kemikalie- og 
affaldshåndtering. 

Philips har udviklet 
deres egen system, 
Supplier Sustainability 
Performance, til at 
vurdere, monitorere 
og hjælpe deres 
leverandører inden 
for bæredygtighed 
og cirkulær økonomi  
(Philips, 2019).  

2 En Life Cycle Assessment (LCA) er en ISO-standard (ISO, 2006), der er anvendt til beregning af alle miljøeffekter i en livscyklus for et 
produkt, en service eller en aktivitet.

UDVINDING & FORARBEJDNING



BAGGRUNDSANALYSE 17

B2B  DATADELING I CIRKULÆRE  
VÆRDIKÆDER I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

INTERVENTION EFFEKTTYPE UDFORDRINGER DATABEHOV EKSEMPEL

Genbrug komponenter 
og dele
Ved at genbruge 
komponenter fra egen 
produktion spares 
miljøeffekterne og 
ressourceforbruget 
ved produktion af nye 
komponenter.

Omkostningerne ved 
indsamling, sortering 
og klargøring af 
komponenter overstiger 
ofte fordelene ved 
at indsamle egne 
komponenter igen. 

Data om placering, 
tilstand, alder og 
tilgængelighed af 
produkter, fra hvilke 
komponenter kan hentes. 

Google udvikler deres 
egne servere, så 
komponenter fra udtjente 
servere kan bruges 
direkte i nye  
(Google & EMF, 2016).

Samarbejd om 
produktudvikling
Ved at inkludere 
leverandører i 
udviklingsprocessen 
sikres det, at også de 
enkelte komponenter 
optimeres til 
længere brug eller 
genanvendelse. 

Innovativt samarbejde 
med leverandører 
kræver organisatoriske 
investeringer samt 
teknisk viden om 
komponenternes 
miljøeffekter, holdbarhed 
og genanvendelse.

Data om komponenters 
miljømæssige fodaftryk, 
holdbarhed og genanven-
delsespotentiale.  

Dell støtter deres 
leverandører i at udvikle 
deres medarbejderes 
innovative kapacitet  
(Dell 2018).

Efterspørg bæredygtig 
energi
Reducering af 
energiforbrug eller 
fornybar energi 
mindsker det 
miljømæssige fodaftryk 
for komponenterne. 

Leverandører risikerer 
at miste deres 
konkurrencefordele ved 
at øge udgifterne ved 
indkøb af bæredygtig 
energi.

Data om energimængde 
og energikilde.

BOSCH vil være CO2-
neutrale i 2020 med 
energieffektivisering 
og egen produktion af 
energi  
(BOSCH, 2019).

Efterspørg bӕredygtig 
håndtering af 
restprodukter og affald
Ved at sikre et minimalt 
spild af ressourcer 
i forsyningskæden 
reduceres råmateriale-
fodaftrykket for det 
endelige produkt. 

Hvis det ikke leder til 
konkurrencemæssige 
fordele, kan det være 
udfordrende at få 
leverandører til at 
hæve standarden for 
affaldshåndtering. 

Data om affaldsstrømme, 
restprodukter og 
håndtering af disse. 

Materialise brugte 
årlig monitorering 
og optimering til at 
genanvende 90 % af alt 
deres affald i 2015   
(Materialise, 2019).

KOMPONENTFREMSTILLING
Mange produktionsvirksomheder indkøber ikke kun 
råmaterialer til deres produktion, men også færdige 
komponenter, der fremstilles hos leverandører og indgår 
som bestanddele i produktionen. I en forsyningskæde 
kan der være flere led i komponentfremstillingen, for 
eksempel fra produktionen af halvledere og modstande, 
som bruges i elektroniske printplader, som igen integreres 
i målerenheder, der så indgår i et færdigt produkt. 

Leverandører af komponenter er tættere på selve 
produktionen end ressourceudvinding og forarbejdning, 
og der er ofte tale om et gensidigt afhængighedsforhold, 
hvor tillid og samarbejde er afgørende for kvaliteten af 
og leveringssikkerheden i produktionen. Der er således 
ofte et bedre udgangspunkt for at påvirke leverandører af 
komponenter til at indtænke cirkulær økonomi. 
 

       KOMPONENTFREMSTILLING
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PRODUKTION
Dette stadie inkluderer alle aktiviteter, der hører inden for 
en produktionsvirksomheds direkte kontrol, og involverer 
derfor strategiske muligheder, produktudvikling og den 
egentlige produktionsproces. På dette stadie er en del 

interventionsmuligheder udeladt, fordi de ville bero 
på data, som allerede eksisterer hos den pågældende 
virksomhed, og derfor ikke kræver datadeling i 
værdikæder. 

INTERVENTION EFFEKTTYPE UDFORDRINGER DATABEHOV EKSEMPEL

Skift til service-baseret 
forretningsmodel 
Ved at udbyde 
produktet som en 
service sikres der en 
højere udnyttelsesgrad, 
fordi brugsretten kan 
skifte, og produktet kan 
håndteres effektivt af 
producenten, når det 
er udtjent, fordi denne 
bevarer ejerskabet.

Skiftet til en 
servicemodel har 
stor betydning for 
forretningen, og det kan 
være svært at afgøre, 
om det er omstillingen 
værd. Desuden lader 
forbrugervaner også til at 
være en udfordring.

Data til projektering 
af forventet salg 
og indtægter for 
servicemodel. 

Kaer tilbyder klimaanlæg 
til bygninger som en ser-
vice og reducerer dermed 
bygningens samlede 
CO2-fodaftryk 
(Kaer, 2019). 

Etablér on-demand 
produktion 
Ved kun at producere,
når et produkt er bestilt,
undgås overskydende
produkter og spild.

For nogle produkter er
on-demand-produktion
ikke muligt, fordi
omkostningerne
holdes lave gennem
masseproduktion.

Digitale skabeloner for
produkter og reservedele.

Siemens bruger 3D-print 
til at producere
reservedele til deres
produkter
(De Schoenmakere &
Gillabel, 2017).

Design til reparation, 
genbrug og 
genanvendelse 
Ved at gøre 
reparation, genbrug 
og genanvendelse 
nemmere øges 
levetiden og muligheden 
for at recirkulere 
produkt, komponenter 
og materialer.

Forskellige 
genanvendelsessystemer 
kan her være en 
udfordring. 

Data om 
genanvendelsessystemer 
i salgslande.

Mærsk indbygger 
detaljerede materialepas 
i deres skibe for at sikre, 
at deres materialer kan 
bruges i fremtidige skibe 
(EMF, 2019)

Brug deleplatforme 
Ved at gøre produktet
tilgængeligt gennem
deling sikres en højere
udnyttelsesgrad.

Deleplatforme udgør
et nyt marked, hvor
også private kunder i
nogle tilfælde kan være
konkurrenter. Tilpasning
til dette marked kan være
udfordrende.

Viden om kundegruppers
brug af forskellige
deleplatforme.

Bilproducenter i Europa
bruger deleplatforme
til at udbyde deres biler
(Schiller, Schiedl et al.,
2017).

       PRODUKTION
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B2B  DATADELING I CIRKULÆRE  
VÆRDIKÆDER I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

DISTRIBUTION & SALG

INTERVENTION EFFEKTTYPE UDFORDRINGER DATABEHOV EKSEMPEL

Tilbyd reservedele 
og service gennem 
forhandler 
Ved at tilbyde 
reservedele og service 
forlænges produktets 
levetid og dermed dets 
udnyttelsesgrad.

Det kan være svært 
at etablere en 
finansielt bæredygtig 
forretningsmodel til salg 
af reservedele, fordi det 
er en nichevare. 

Data om efterspørgsel 
efter reservedele og 
informationer om 
servicebehov.

Fairphone sælger 
reservedele til deres 
telefon på deres egen 
hjemmeside, så brugere 
selv kan reparere eller 
opgradere deres telefon 
(Fairphone, 2019).

Tag usolgte produkter 
tilbage
Ved at tage usolgte 
produkter tilbage sikres 
det, at de ikke bliver 
smidt ud. Allerbedst er 
det, hvis produkterne 
kan gensælges eller 
indgå i nye produkter.

Logistikken ved at 
indhente usolgte 
produkter hos 
forhandlere kan være 
omkostningsfuld og 
overskygge eventuelle 
besparelser. 

Data om lagerstatus hos 
forhandlere. 

Too Good To Go samar-
bejder med en række 
virksomheder om at 
udbyde deres usolgte 
madprodukter på deres 
app, så produkterne ikke 
bliver spildt 
(Too Good To Go, 2019).

Mange produktionsvirksomheder står selv for salg og 
distribution. Det er især tilfældet med virksomheder, 
der har andre virksomheder som kunder, men det 
afhænger også af produktets type. I forhold til arbejdet 

med cirkulær økonomi kan det være en stor fordel 
at have direkte kontakt med kunden gennem salg 
og distribution, fordi det fremmer muligheden for at 
optimere udnyttelsesgraden hos brugeren. 

       DISTRIBUTION & SALG



BAGGRUNDSANALYSE20

INTERVENTION EFFEKTTYPE UDFORDRINGER DATABEHOV EKSEMPEL

Informér om korrekt 
anvendelse og 
bortskaffelse 
Ved at give kunden 
den rigtige information 
sikres det, at produktet 
håndteres bedst muligt 
efter brug. 

At få den rigtige 
information ud til de 
rigtige kunder på det 
rigtige tidspunkt kan 
være en udfordring. 

Informationer til 
kunderne om brug og 
bortskaffelse. 

Extremis informerer 
grundigt om vedligehold 
af alle de materialetyper, 
der er i deres møbler 
(Extremis, 2019). 

Tilbyd 
reparationsservice  
Med reparation 
forlænges levetiden 
for produktet, hvilket 
forbedrer dets 
udnyttelsesgrad. 

Reparation og 
vedligehold skal helst 
foretages, inden 
produktet er helt 
ødelagt, med det kan 
være svært at vide, 
hvornår et produkt skal 
vedligeholdes. 

Data om produktets 
tilstand og placering. 

Ahrend tilbyder at sende 
en medarbejder ud for 
at tilse og reparere alle 
deres produkter
(Ahrend, 2019).

I brugsfasen kan det være svært for produktions-
virksomheder at ændre ret meget, fordi produktet befinder 
sig hos kunden. Dog er der indikationer på, at ændringer 
i forbrugsmønstre er en af de mest effektive måder, 
hvorpå ressourceforbruget kan reduceres (Kalmykova, 

Rosado & Patrício, 2015). Produktionsvirksomheders 
dialog med deres kunder om forbrugsmønstre er derfor 
en central del af omstillingen til en cirkulær økonomi. 

BRUG

BRUG
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INTERVENTION EFFEKTTYPE UDFORDRINGER DATABEHOV EKSEMPEL

Samarbejd med 
affaldsbranchen
Gennem samarbejde og 
vidensdeling sikres det, 
at produktet håndteres 
bedst muligt efter brug. 

At indsamle den 
nødvendige information 
om forskellige 
affaldssystemer.

Informationer om 
affaldssystemer 
og feedback fra 
virksomheder, der 
håndterer produkterne.

Motorola samarbejder 
med affaldsbranchen og 
bruger surveys til at ind-
samle informationer om 
problemer i forbindelse 
med genanvendelse
(Motorola, 2019).

Understøt videresalg 
eller genbrug
Gennem videresalg 
kan produktet blive 
genbrugt og dermed 
undgå at komme ind i 
affaldssystemet. 

Videresalg varetages 
ofte af tredjeparter, der 
er specialiserede i at 
tilbyde markedspladser 
for brugte produkter.

Brugeren skal bruge 
information om 
muligheder for videresalg 
og potentielt hjælp til at 
prissætte produktet. 

Patagonia har etableret 
en onlineplatform, hvor 
kunder kan gensælge 
deres brugte produkter 
(Patagonia, 2019).

Etablér take-back 
system
Med et take-back-
system tager 
virksomheden fuldt 
ansvar for de brugte 
produkter og kan sikre, 
at de håndteres bedst 
muligt. 

Logistikken omkring 
take-back-systemer 
er udfordrende, fordi 
produkterne ofte er 
spredt og skal hentes 
tilbage i små portioner. 

Data om placering 
og tilstand af solgte 
produkter. 

Philips har som mål at 
tage alle deres store 
medicinske apparater 
tilbage efter brug
(Philips, 2019).

På det sidste stadie er produktet færdigt med at 
blive brugt. Typisk vil det her blive affald og derefter 
indgå i affaldssystemet, hvilket i bedste fald leder til 
genanvendelse. Men der er andre muligheder såsom 
genbrug og tilbagetagning af produktet til genbrug i 

egen produktion eller anden håndtering. Hvis et produkt 
eller dele af et produkt kan komme til at gennemgå 
flere livscyklusser, fordi det håndteres omhyggeligt på 
dette stadie, kan det skabe en stor indirekte reduktion i 
materialeforbrug. 

RESSOURCEHÅNDTERING

RESSOURCEHÅNDTERING
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Efter at have undersøgt muligheder og udfordringer 
på tværs af værdikæden gennemgås herunder nogle 
af de generelle udfordringer med at dele data mellem 
produktionsvirksomheder og på tværs af værdikæder. 

DATA INDEHOLDER 
KONKURRENCEFORDELE
En af de primære udfordringer med deling 
af produktionsrelaterede data mellem 
produktionsvirksomheder er, at disse data kan være 
afgørende for deres konkurrenceposition. Data 
indeholder typisk eksplicit eller implicit information om 
virksomhedens processer og produktionsevne, hvilken 
kan bruges af konkurrenter eller sågar kunder til at 
imitere deres produktionsproces. Denne udfordring 
undergraver villigheden til at udveksle data på tværs 
af forsyningskæden og må imødekommes med stærk 
gensidig tillid eller klare aftaler (Alvarez & Ruiz-Puente, 
2016; European Policy Centre, 2019). 

DATA KAN SKABE NYE 
KONKURRENCEPARAMETRE
I forbindelse med deling af data blandt konkurrerende 
leverandører til en potentiel køber kan de etablerede 
leverandører risikere at se sig udkonkurreret, fordi de 
ikke kan konkurrere tilstrækkeligt på de nye kriterier 
(Lofti et al., 2013). Det reducerer incitamentet blandt de 
etablerede leverandører til at dele data, medmindre et 
stærkt tillidsforhold er etableret. 

DATAINDSAMLING OG BEHANDLING 
ØGER OMKOSTNINGER
Leverandører af standardiserede produkter tilpasser 
typisk deres forretningsmodel til at konkurrere på 
pris. Indsamling af nye data og selv håndtering og 
videreformidling af eksisterende data kan udgøre en 
yderligere omkostning for leverandøren, der kan gøre 
det svært at konkurrere på prisen. Denne udfordring 
forstærkes, i kraft af at datahåndtering typisk ikke er en 
kerneekspertise i disse virksomheder (Grant et al., 2010; 
European Policy Centre, 2019). Det er derfor afgørende, 
at processen med at indsamle og dele data gøres så 
nem og omkostningsfri som muligt. 

DATA LEDER IKKE DIREKTE TIL 
INNOVATIVE LØSNINGER
En rapport fra European Policy Centre påpeger, at 
data ofte er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig 
forudsætning for, at cirkulære løsninger identificeres 
og implementeres effektivt (2019). Hvis data udnyttes 
forkert, kan det endda lede til negative resultater. Måden, 
hvorpå data analyseres og visualiseres over for brugeren 
til facilitering af en cirkulær økonomi, er derfor afgørende 
for det endelige resultat. 

DATA ER IKKE SOCIALE
Et gennemgående tema er, at digitale løsninger er 
nødt til at understøtte sociale bånd og personlig tillid. 
Forretningsaftaler og samarbejder beror ofte på 
personlige forhold og gensidig tillid, hvilket digitale 
værktøjer har haft svært ved at understøtte tilstrækkeligt 
(Grant, 2010; Alvarez & Ruiz-Puente, 2016; European 
Policy Centre, 2019).

UDFORDRINGER MED DATADELING
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I dette afsnit gennemgås nogle igangværende politiske 
tiltag, der kan være med til at drive et behov for data og 
digital infrastruktur, som understøtter en omstilling til 
cirkulær økonomi. Enten fordi det skaber muligheden 
for at indsamle flere data om ressourcestrømme i vores 
økonomi, eller fordi det kan være med til at skabe en 
efterspørgsel efter denne slags data. 

NORDIC SMART GOVERNMENT
E-handel er den samlede betegnelse for, når handelen 
mellem virksomheder og offentlige myndigheder forgår 
digitalt. E-handel betyder, at al handel, hele vejen fra 
ordrebestillinger til fakturaer, er digitaliseret. Det betyder 
helt praktisk, at virksomheder kan modtage e-ordrer fra 
deres kunden igennem e-kataloger, frem for gennem 
e-mails, mundtlige bestillinger eller lignende.
 
Norge, Danmark, Finland, og Sverige og udbredes 
der en ny international standard for e-fakturaer og 
e-kataloger, som kan bruges af virksomheder og 
offentlige myndigheder i de nordiske lande og resten 
af verden (Nordic Smart Government, 2019). Hensigten 
er at automatisere og digitalisere indkøbsprocesser 
ved at flytte alt salg af varer og servicer til en digital 
infrastruktur, bygget på PEPPOL-standarden3 (PEPPOL, 
2019).

Kort fortalt vil en virksomhed, der for eksempel sælger 
elektronikdele, blive i stand til at sende produktdata i 
et e-katalog, hvor produkterne vises med forskellige 
beskrivende data: pris, størrelse, lagerstatus og så 
videre. Når en kunde køber et af disse produkter, sendes 
en digital faktura med udgangspunkt i disse data. 
Data flyttes altså med produktet. Når princippet 
om interoperabel produktdata implementeres, vil 
virksomheder opleve at de automatisk kan opsamle 
og behandle data om fx samlet masse og anvendte 
materialer i deres solgte produkter. Dermed vil 
Nordic Smart Government kunne bidrage til at lægge 
fundamentet for en digitalisering af materialestrømme 
i vores økonomi.

Nordic Smart Government er ikke rettet mod større 
virksomheder, som allerede i vid udstrækning bruger 
digitale løsninger til fakturering, og som har brug for 
mere skræddersyede løsninger. I stedet vil man arbejde 
på at sikre kompatibilitet mellem systemet for Nordic 
Smart Government og andre systemer hvor finansielle 
data og produktdata kan bruges. 

PRODUCT ENVIRONMENTAL 
FOOTPRINT
Product Environmental Footprint (PEF) er en standard, 
der udvikles under EU på baggrund af Rådets Sustainable 
Consumption and Production Action Plan fra 2008 
(Rådet for EU, 2008). Allerede i 2013 blev en overordnet 
metodologi publiceret af Kommissionen (Kommissionen 
for EU, 2013), og i perioden 2013 til 2017 blev der 
udviklet pilotstudier og forslag til beregningsmetoder 
for specifikke produkttyper. Hensigten er at skabe en 
europæisk standard for en hurtig livscyklusanalyse 
(LCA), rettet mod produkter i EU. 

En LCA er en ISO-standard (ISO, 2006), der er anvendt 
til beregning af alle miljøeffekter i en livscyklus for 
et produkt, en service eller en aktivitet. Den store 
udfordring med LCA’er er, at metoden er kompleks, og 
dataindsamlingen tidskrævende, hvilket gør dem dyre at 
udføre. 

Håbet er, at PEF-standarden kan gøre det hurtigere, 
nemmere og, frem for alt, billigere at udføre analyser 
af produkter. Udviklingen er fortsat i 2019 med åbne 
høringer, men der er stadig et stykke vej, til den er 
klar til implementering. I forbindelse med pilotfasen 
blev der også udviklet en interaktiv prototype til et 
analyseværktøj (Kommissionen for EU, 2019). Den har 
ikke nogen egentlig funktionalitet endnu, men giver en 
god fornemmelse af, hvordan det vil kunne fungere.

Hvis PEF bliver implementeret, vil det øge vigtigheden af, 
at virksomheder kender til materialesammensætningen 
af deres produkter, og dermed øge efterspørgslen efter 
materiale- og produktdata. Desuden vil PEF gøre det 
nemmere for virksomheder og kunder at lave faktuelle 
sammenligninger mellem produkter for at se, hvor 
bæredygtige de er.

3 PEPPOL står for Pan-European Public Procurement On-Line og er et sæt standarder og tekniske specifikationer, der muliggør e-handel på 
tværs af landegrænser. 

POLITISKE INITIATIVER 
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UDVIDET PRODUCENTANSVAR
Danmark har udvidet producentansvar for 
elektronikaffald, batterier og biler, hvilket vil sige, at 
producenterne af disse produkter holdes ansvarlige for 
at håndtere produkterne, når de ikke længere er i brug. 
I praksis er det mest et økonomisk ansvar, da det er 
foreningen Dansk Producent Ansvar (DPA), der varetager 
al håndtering og registrering af produkterne. Danmark 
står over for også at indføre udvidet producentansvar 
for emballage, hvilket kommer som følge af EU’s 
affaldsdirektiv (Miljøstyrelsen, 2019). 

Selv om udvidet producentansvar i praksis ikke gør den 
enkelte producent direkte ansvarlig for at håndtere sine 
produkter, har ordningen stor betydning for de data, 
der indsamles om produkterne i forbindelse med deres 
produktion og bortskaffelse, idet ordningen beror på 
grundig registrering. Det er sandsynligt, at endnu flere 
produkter blive underlagt udvidet producentansvar i 
forbindelse med EU’s kommende lovpakker for cirkulær 
økonomi. Andre EU-lande har i hvert fald en bredere vifte 
af producentansvar end Danmark (Monier, Hestín et 
al., 2014). En sådan udvikling kan betyde, at flere data 
om produkter og affaldsstrømme vil blive indsamlet og 
brugt til afrapportering.
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Baggrundsanalysen viser frem for alt, at 
produktionsvirksomheder kan arbejde med cirkulær 
økonomi på tværs af værdikæden. Hvor en virksomhed 
bedst kan implementere løsninger, afhænger af dens 
forretningsmodel og kontrol over de forskellige led i 
værdikæden. Der er desuden generelle mønstre i de 
data, der er relevante, på tværs af værdikædens stadier. 

I de første led i forsyningskæden er der primært behov for 
data om energi- og ressourceforbrug hos de forskellige 
leverandører, og i forbindelse med mere forarbejdede 
produkter kan egentlige livscyklusanalyser være 
relevante. I forhold til de tre forskellige typer effekter 
for cirkulær økonomi er det også primært Fodaftrykket, 
der kan påvirkes på disse stadier, hvilket tilsvarende er 
afspejlet i databehovet. 

Omkring Produktion samt Salg & distribution bliver 
det et mere blandet billede, men der er et udpræget 
behov for at kunne udnytte salgsdata effektivt og for 
at have data om vilkår for genanvendelse på tværs af 
salgslande. På dette stadie er det mest Udnyttelsesgrad 
og Recirkulering, der kan påvirkes. 

Under brugsfasen er det ofte relevant at kunne indsamle 
data om produktets placering og tilstand samt data om 
forbrugsmønstre og lignende. På dette stadie er det 
primært Udnyttelsesgraden, der kan optimeres. 

Endelig er det i den sidste fase nærmest udelukkende 
produktets Recirkulering, der påvirkes, og det kan 
understøttes med data om affaldsstrømme og om 
produktets geografiske placering i de tilfælde, hvor det 
skal hentes tilbage.

OPSAMLING PÅ BAGGRUNDSANALYSE 

Behovet for data i produktionsvirksomheders arbejde 
med cirkulær økonomi varierer på tværs af værdikæden. 
Desuden er databehovet ofte specifikt for den enkelte 
virksomheds leverandører, produkter og kundegrupper, 
hvilket gør det udfordrende at understøtte datadeling på 
en måde, der tilgodeser hele fremstillingsindustrien og 
dens værdikæde. 

Baggrundsanalysen viser ydermere, at datadeling mellem 
produktionsvirksomheder, omend nødvendigt, står over 
for en række generelle udfordringer, der bør adresseres i 
arbejdet med digitale værktøjer og datadeling. Personlig 
tillid, datasikkerhed og hensigtsmæssig brug af data er 
kerneelementerne i disse udfordringer og understreger 
vigtigheden af, at data understøtter menneskelige 
interaktioner og indsigter, der er håndgribelige og 
effektive.

Endelig viser den sidste del af baggrundsanalysen, 
at nye politiske udviklinger i Danmark og EU kan have 
potentialet til at facilitere digitaliseringen af den 
cirkulære økonomi. Sådanne udviklinger kan vise sig at 
være de mest effektive, da de er med til at skabe nye 
rammebetingelser for virksomhederne i form af flere 
tilgængelige data eller øgede krav til rapportering. 
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VÆRKTØJ OG ERFARINGER

INTERVIEWS

Virksomheden blev startet i 1942 af Per V. Brüel og 
Viggo Kjær med det primære mål at arbejde med 
måling af lyd og vibration. Brüel & Kjær er siden 
blevet verdensledende inden for højtydende lyd- og 
vibrationsudstyr og er til stede i det meste af verden. 
Brüel & Kjær sælger udstyr til større virksomheder 
og organisationer såsom militær, flyselskaber, 
bilproducenter og lignende. 

Bæredygtighedsprofil
Selv om Brüel & Kjær ikke bevidst arbejder aktivt 
med bæredygtighed, udviser de mange af de 
karakteristika, som andre teknologivirksomheder 
forsøger at imitere inden for cirkulær økonomi: 
Deres produkter kan typisk holde 20 år eller 
mere; de tilbyder at servicere og kalibrere deres 
produkter for deres kunder; og de garanterer 
levering af reservedele til alle produkter, der er solgt 
i virksomhedens historie.

Der er dog to store udfordringer for Brüel & Kjær 
inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed. Den 
første er, at det er svært for dem at kommunikere 
deres bæredygtighedsprofil og prioritere nye 
initiativer inden for cirkulær økonomi, fordi de 

mangler et kvantitativt grundlag og en rimelig 
måde at etablere en baseline for sammenligning 
på. Den anden udfordring er, at den grundlæggende 
miljømæssigt bæredygtige forretningsmodel, 
som Brüel & Kjær bygger på, er udfordret på et 
marked, hvor produkter, der teknisk set kan holde 
20 år eller mere, ofte bliver udskiftet tidligere på 
grund af andre faktorer som design, funktionalitet, 
softwaresupport og lignende.

Digital integration
Brüel & Kjær har udviklet software til deres 
produkter i mange år, men de er ikke en udpræget 
digital virksomhed. Fokus er på at udvikle og levere 
hardware i verdensklasse. 

Rolle i en cirkulær økonomi
Brüel & Kjær er en elektronikproducent, og deres 
største udfordring er, som nævnt ovenfor, at 
sørge for, at deres højtydende produkter med lang 
holdbarhed og gode muligheder for reparation 
forbliver relevante for deres kunder i en tid, hvor 
behovet for funktionalitet og software-integration 
er særdeles omskifteligt. 

BRÜEL & KJÆR
Profil

UDVINDING & FORARBEJDNING KOMPONENT
FREMSTILLING PRODUKTIONSVIRKSOMHED DISTRIBUTION OG SALG BRUG RESSOURCEHÅNDTERING

I denne sektion ses der nærmere på de to virksomheder, 
Brüel & Kjær og Carl Ras, der har deltaget i projektet, og 
på nogle af deres udfordringer og ideer i forhold til en 
omstilling til en mere cirkulær forretningsdrift. Derefter 
præsenteres konceptet for det digitale værktøj, som blev 
udviklet med udgangspunkt i såvel læringen fra de to 
virksomheder som resultaterne af baggrundsanalysen. 
I slutningen af denne sektion præsenteres erfaringerne 
fra brugertesten af værktøjet.

Formålet med at udvikle et koncept for et værktøj har 
ikke været at lave et færdigt værktøj – og ej heller at 
foreslå, at det præsenterede koncept bør blive udviklet. 
I stedet har hensigten været at bruge det til at indsamle 
reaktioner fra virksomheder og andre interessenter og 
dermed skabe læring om de udfordringer, virksomheder 
står over for i forhold til at omstille sig til en cirkulær 
økonomi, og om mulighederne og barriererne for at 
udnytte data og digitale løsninger i den proces.
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Herunder er nogle af de udfordringer, som Brüel & 
Kjær står over for i forhold til cirkulær økonomi, og 
som kan mødes med data og digitale løsninger.

Kvantificering af materialer fra produkter 
og ibundne miljøeffekter
En af de største udfordringer for Brüel & Kjær 
er, at de mangler en måde at vurdere kvaliteten 
af deres forskellige produkter på i forhold til 
cirkulær økonomi. De savner et faktuelt grundlag 
for at kunne kommunikere miljøeffekten af deres 
produkter til kunder og partnere. Men de har også 
brug for den slags viden som et strategisk værktøj 
til at tage beslutninger om, hvilke produktlinjer det 
for eksempel ville være mest effektive at udbyde 
som en service i stedet for et produkt. 

Grundlæggende vil de gerne være i stand til at 
kortlægge hele deres materialeforbrug som 
virksomhed, at kunne knytte det materialeforbrug 
til miljøeffekter og endelig at kunne sammenligne 
enkelte produkter med hinanden for at se, hvor 
cirkulære de er. 

Spørgsmål til denne udfordring: 

 • Hvordan kan vi prioritere vores indsatser til de 
produktgrupper, der har størst miljøeffekt?

 • Hvordan kan vi bruge data om miljøeffekter 
til at understøtte dialogen med kunder og 
leverandører? 

Scenarier til vurdering af nye 
forretningsmodeller
En anden problemstilling, som Brüel & Kjær 
gav udtryk for, var, at de egentlig kunne være 
interesserede i at arbejde hen imod en servicemodel 
for nogle af deres produktlinjer, men at det ville være 
en stor omstilling for hele deres forretningsmodel, 
og at det var svært at vide på forhånd, hvad de 
økonomiske og miljømæssige effekter ville være.

Spørgsmål til denne udfordring: 

 • Hvordan kan vi modellere de miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser af at etablere en 
servicebaseret forretningsmodel for et eller flere 
af vores produkter? 

 • Hvordan kan vi med data vurdere muligheden 
for at tage produkter tilbage for at genanvende, 
genbruge eller gensælge dem? 

BRÜEL & KJÆR
Resultater

Brüel og Kjær kan undersøge mulighederne for 
at ændre deres forretningsmodel for nogle af 
deres kerneprodukter, så de gøres tilgængelige 
for kunderne i en servicepakke i stedet for som 
separate produkter. Brüel & Kjær kunne således 
lease deres produkt som en del af en servicepakke, 
der også kunne inkludere installering, kalibrering, 
reparationsservice og løbende opgradering af både 
software og hardware. Det ville naturligvis kræve 
en omstilling af virksomheden, men Brüel & Kjær 

tilbyder faktisk allerede alle disse servicer – blot 
ikke som en samlet pakkeløsning og ikke med 
modulære hardwareopgraderinger. 

En anden mulighed er, at Brüel & Kjær kan tilbyde 
at tage deres produkter tilbage og sortere dem 
efter funktionel kvalitet for at gensælge de endnu 
fungerende produkter til et sekundært marked 
og sikre, at de øvrige produkter genanvendes 
omhyggeligt. 
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Carl Ras er en familievirksomhed med Gorm 
Rasmussen – søn af Carl Rasmussen – som 
administrerende direktør. Carl Ras er forhandler af 
værktøj og udstyr til håndværkere og entreprenører 
og har 14 butikker i hele Danmark. Virksomheden 
er ledende i udvalg og kvalitet af besætninger og 
lignende udstyr til de afsluttende faser af et byggeri. 
Desuden har Carl Ras deres egen produktlinje i 
butikkerne, som løbende udvides.  

Bæredygtighedsprofil
Carl Ras har altid taget et aktivt samfundsansvar, 
blandt andet ved at ansætte socialt udsatte 
og flygtninge. På det seneste er virksomheden 
blevet optaget af ideen om cirkulær økonomi, og 
Carl Ras føler et ansvar for hele værdikæden og 
de miljøeffekter, der er bundet til materialer og 
produkter, som de forhandler. 

På dette område har Carl Ras arbejdet med at 
udvælge mere bæredygtige produkter til deres 
sortiment og er i gang med at starte dialog med 
flere leverandører. Arbejdet med cirkulær økonomi 
er på et tidligt stadie, men der er allerede mange 
ideer i spil. 

Digital integration
Carl Ras er ikke en udpræget digital virksomhed, 
men har i de seneste år arbejdet på at forbedre 
virksomhedens digitale infrastruktur, så 
informationer om produkter, leverandører og kunder 
bedre kan sammenstilles, gemmes og analyseres. 
Det har allerede betydet, at det nu er blevet 
nemmere for deres kunder at hente datablade for 
produkter og få overblik over indkøb til de enkelte 
byggepladser. Der er dog mange potentialer, der 
stadig ikke bliver udnyttet. 

Rolle i en cirkulær økonomi
Carl Ras står for salg af producerede varer. Så 
selv om Carl Ras teknisk set ikke er ansvarlige for 
miljøeffekterne af deres produkter (da de typisk 
tilfalder slutbrugeren), har de en stor mulighed for 
at fungere som en ‘gatekeeper’, der kan aggregere 
data og mægle for mere bæredygtige løsninger 
mellem deres kunder og leverandører. 

UDVINDING & FORARBEJDNING PRODUKTIONSVIRKSOMHED DISTRIBUTION OG SALG BRUG RESSOURCEHÅNDTERINGKOMPONENT
FREMSTILLING

CARL RAS
Profil
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CARL RAS
Resultater

Herunder gennemgås de identificerede udfordringer 
for Carl Ras med hensyn til cirkulær økonomi. De 
to første udfordringer er ganske lig de to, der blev 
fundet hos Brüel & Kjær.

Kvantificering af materialer fra produkter 
og ibundne klima- og miljøeffekter
Ligesom Brüel & Kjær vil Carl Ras gerne have et 
bedre overblik over de materialer, der løber igennem 
deres forretning i form af solgte produkter. Det 
ville give dem et bedre udgangspunkt for at have 
en informeret dialog med deres leverandører, og 
det ville gøre dem i stand til bedre at forstå, hvilke 
produktkategorier de skal fokusere på at gøre mere 
cirkulære i samarbejde med deres leverandører. 
Det er for eksempel ikke klart, om det er deres 
elektriske værktøjer, deres tekstilprodukter eller 
deres kemikalier, der samlet set har det største 
fodaftryk i et helt års salg. 

Spørgsmål til denne udfordring:  

 • Hvordan kan vi bruge data om produkterne til at 
have en dialog med leverandører? 

 • Hvordan kan vi bruge data om klima- og 
miljøeffekter til at prioritere indsatser inden for 
cirkulær økonomi?

Scenarier til vurdering af nye 
forretningsmodeller
Carl Ras overvejer også at udvikle servicemodeller 
for nogle af deres produkter, men det vil aldrig 
blive en central del af deres forretningsmodel. 
De overvejer det for elektrisk værktøj samt 
nogle tekstiler, og grundlæggende ville de være 
interesserede i at kunne vurdere potentialet i en 
sådan model for forskellige produkter. 

Spørgsmål til denne udfordring:  

 • Hvordan kan vi på en nemmere måde 
eksperimentere med servicemodeller for nogle 
af vores produktgrupper?

 • Hvordan kan vi vurdere, om det vil have 
positive effekter i forhold til det samlede 
ressourceforbrug?

Kortlægning af solgte komponenter i 
bygninger
En af de problemstillinger, der fylder meget for 
Carl Ras, er at finde ud af, hvordan de kan arbejde 
sammen med leverandører om at tage besætninger 
tilbage fra bygninger, der skal renoveres eller rives 
ned. Besætninger er for eksempel dørhåndtag, 
skinner, hængsler og lignende. Nogle af disse kan 
være ret meget værd og kan holde til at blive brugt 
flere gange. Udfordringen består i at være i stand 
til at have et digitalt overblik over, i hvilke bygninger 
værdifulde besætninger befinder sig, og at kunne 
knytte det med data om, hvilke bygninger der skal 
rives ned eller renoveres, og hvornår det vil ske.  

Spørgsmål til denne udfordring:  

 • Hvordan kan vi kortlægge solgte komponenter 
i bygninger i Danmark og bruge det til at tage 
værdifulde produkter tilbage til gensalg?

 • Hvordan kan vi sammenstille en sådan 
kortlægning med data om planlagte nedrivninger 
og renoveringer, så Carl Ras kan gøres 
opmærksom på muligheden for at indsamle 
produkterne?   

Smartere og mere fleksibelt indkøb
Mange kunder ender med at køre til deres butikker 
i flere omgange og lave små indkøb, fordi de har 
glemt at købe en enkelt ting, eller fordi et nyt behov 
opstår på byggepladsen. Hvis Carl Ras kan hjælpe 
deres kunder til at huske alt, hvad de har brug for, 
og tilbyde en mere fleksibel måde at sælge ekstra 
dele på, kunne det spare en del transport for deres 
kunder, hvilket vil lede til både økonomiske og 
miljømæssige besparelser.  

Spørgsmål til denne udfordring:

 • Kan vi hjælpe kunderne med at forudse behovet 
for specifikke produkter? 

 • Kan vi tilbyde distribution på en smart måde, der 
reducerer den totale kørsel og omkostningerne 
dertil? 
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OPSAMLING PÅ INTERVIEWS
Carl Ras og Brüel & Kjær er meget forskellige virksomheder. 
Brüel & Kjær er en fremstillingsvirksomhed, hvor Carl 
Ras er en grossist. Det har i sig selv konsekvenser for 
deres respektive forretningsmodeller, deres placering 
i forsyningskæden og, som vist i Baggrundsanalysen, 
for deres handlerum i forhold til at arbejde med cirkulær 
økonomi. Dog er der også nogle interessante ligheder 
mellem de to virksomheder og deres respektive 
udfordringer. Herunder oplistes nogle af de ideer, der 
opstod som følge af samtalerne, samt de udfordringer, 
der blev identificeret.  Efterfølgende beskrives den 
løsning, der blev udvalgt til yderligere udvikling. 

Mulige løsninger
Værktøj til materialekortlægning
Ved at samle data om materialesammensætningen for 
produkter i en virksomheds sortiment kan virksomheden 
danne sig et overblik over de materialer, der forbruges 
og videresendes som produkter. Endvidere kan 
de klima- og miljømæssige effekter af de enkelte 
materialer kortlægges ved at indsamle data fra den 
konkrete forsyningskæde eller alternativt ved at 
bruge standardkoefficienter fra LCA-databaser såsom 
EcoInvent (2019) og GaBi (2019). 

Denne løsning var relevant for både Carl Ras og Brüel 
& Kjær og kan hjælpe dem med at få et overblik over 
deres materialestrømme og de klima- og miljøeffekter, 
der er bundet i materialerne. Den slags informationer 
kan endvidere understøtte strategiske beslutninger 
om forretningsmodeller, samtaler med leverandører og 
produktudvikling. Der findes adskillige digitale værktøjer, 
der kan gøre noget i denne retning, såsom OpenLCA 
(2019) og LCA Calculator (2019), men de er næsten 
alle sammen baseret på standarden for LCA, hvilket 
er metodisk sundt, men gør analyseprocessen meget 
arbejdskrævende.  

Modellering af nye forretningsmodeller
Både Carl Ras og Brüel & Kjær overvejer at skifte 
til servicemodeller for nogle af deres produkter, 
men det er generelt en udfordring at gennemskue, 
hvad konsekvenserne af et skift ville være. En af de 
løsningsideer, der kom ud af processen, var at skabe et 
værktøj, der kunne hjælpe virksomheder med at estimere, 
hvad konsekvenserne af en given forretningsmodel ville 
være. På baggrund af informationer om den enkelte 
virksomhed ville den så foretage projekteringer for salg, 
cash flow og materialeforbrug. 

Der findes allerede redskaber, der kan hjælpe 
virksomheder med at overveje andre forretningsmodeller, 
blandt andet Circular Economy Toolkit fra Cambridge 
Universitet (Circular Economy Toolkit, 2019) samt 
redskaberne fra Forum for the Future (2019) Dog 
ser det ikke ud til, at der er nogen værktøjer, der kan 
hjælpe virksomheder med at estimere effekterne af at 
implementere en anden forretningsmodel. Det er også 
tvivlsomt, om det reelt vil kunne lade sig gøre, da der 
er mange parametre, der varierer mellem forskellige 
virksomheder og kundegrupper.  

Geografisk kortlægning af materialer og produkter
Ved at lave en digital kortlægning af produkter, der bliver 
leveret til byggepladser i Danmark, ville det være muligt 
at monitorere forekomsten af materialer og produkter, 
der har potentiale til endnu en livstid. Ved at knytte 
denne kortlægning med data om, hvilke bygninger der er 
planlagt til at blive revet ned eller renoveret, ville det blive 
muligt at afmontere dele og tage dem tilbage i tide, så de 
kan bruges igen. En sådan kortlægning kunne være en 
åben platform, hvor flere virksomheder har mulighed for 
at kortlægge deres produkter og materialer i bygninger. 

Denne løsning var kun relevant for Carl Ras, men 
kunne være interessant for en hvilket som helst 
virksomhed, der leverer produkter til bygninger. Et 
eksempel på en lignende løsning er Madaster, som er 
en åben dataplatform for bygninger og byggematerialer 
(Madaster, 2019).  

Forudsigelse af produktbehov 
En sidste løsningside, der blev udviklet med 
udgangspunkt i en af Carl Ras’ problemstillinger, var 
et værktøj, der ville bruge maskinlæring til at forudsige 
kunders behov og give dem gode forslag til, hvad de skal 
købe, og hvor meget. 

Ved at indsamle data om deres kunders byggepladser 
med specifikationer som budget, designkrav, materialer, 
hustype og så videre ville Carl Ras kunne træne et 
system til indkøbsforslag, der tager udgangspunkt i 
den relevante byggeplads. De ville dermed være i stand 
til at forudsige materiale- og produktbehov og hjælpe 
kunderne til at få købt alt, hvad de skal bruge, på én 
gang, så de ikke skal køre flere gange. 

Et sådant værktøj er ret specifikt for en virksomhed 
som Carl Ras og har derfor ikke så bredt et 
anvendelsesområde. Det er heller ikke givet, at det ville 
være muligt at træne systemet til et niveau, hvor det 
ville være nyttigt. Systemer som dette udvikles typisk til 
den enkelte virksomhed, så der findes ikke umiddelbart 
‘åbne’ løsninger, som der kan refereres til. 
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Den valgte løsning
Gennem en intern udvælgelsesproces i projektgruppen 
blev den første løsningside udvalgt: værktøj til 
kortlægning af materialer og ibundne klima- og 
miljøeffekter. Valget faldt på denne løsning af tre grunde:
 
1. Det generelle indtryk fra samtalerne med både de to 

deltagende virksomheder og andre virksomheder var, 
at etableringen af et overblik over materialestrømme 
er en af de første udfordringer. Tendensen var, at de 
allerstørste virksomheder har fundet løsninger på 
denne udfordring, men at lidt mindre virksomheder 
stadig står over for denne udfordring og ikke har en 
oplagt måde at håndtere den på.

2. Flere af de andre løsninger, der var i spil, ville være 
betinget eller hjulpet af at have et fundament med 
overblik over materialedata og ibundne klima- og 
miljøeffekter. Et eksempel på dette er ideen om at 
estimere effekterne af et skifte til en servicemodel for 
et produkt. Sådan et estimat ville blive mere relevant, 
hvis det tog udgangspunkt i råmaterialefodaftrykket 
og andre ibundne miljøeffekter for det relevante 
produkt, fordi værktøjet så ville kunne estimere den 
reelle reduktion i materialeforbrug. 

3. Det var relevant at se på, hvordan materialemængder 
kan knyttes til produkter, fordi det vil bidrage til 
ønsket om at integrere ikke-finansielle data i den 
digitale infrastruktur, som Nordic Smart Government 
er ved at udvikle. Ved at undersøge dette tema 
nærmere kan denne udvikling understøttes. Inden 
for Nordic Smart Government har der været 
overvejelser om at inkludere andre former for data 
om produkterne, for eksempel produkters masse, 
materialesammensætning og lignende (Center for 
Cirkulær Økonomi, 2019), men det er endnu uklart, 
hvor nyttige sådanne data vil være, og hvorfra de 
skal hentes. . 

Ved at teste dette værktøj undersøges tesen om, 
at virksomheder kan udnytte denne slags data i 
omstillingen til cirkulær økonomi, og om der er et 
potentiale for at lade de enkelte virksomheder bruge det 
til at genere flere detaljerede data om deres produkters 
materialesammensætning.
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UDVIKLINGSPROCES
Som beskrevet ovenfor blev det valgt at videreudvikle en 
løsning, der ville gøre virksomheder i stand til at skabe 
et overblik over deres forbrug af forskellige materialer 
på baggrund af salgsdata. Desuden skulle værktøjet 
kunne knytte klima- og miljøeffekter til de forskellige 
materialer og produkter, således at det ville muliggøre 
en sammenligning af produkter i portfolien og et overblik 
over de samlede materialemængder, der ekspederes i 
form af solgte produkter. 

På baggrund af interviews med Bruel & Kjær og Carl Ras 
samt generel research blev de umiddelbare brugerbehov 
for det digitale værktøj klarlagt. Dernæst blev konkrete 
brugerprofiler og ’user stories’ formuleret, hvorfra én 
løsningsmodel blev udvalgt og en konkret mockup 
udviklet. 

Fokus lå på at nå frem til et ‘minimum viable product’, 
men med omtanke for, hvordan dette enklere værktøj kan 
håndtere fremtidige, mere sofistikerede brugerbehov.4  
For at indsamle yderligere feedback om behov, 
udfordringer og mulige løsninger blev mockuppen og de 
grundlæggende antagelser dernæst testet på en bredere 
gruppe af virksomheder. 

Brugerprofiler
Ud fra vores dialoger med virksomheder, og særligt vores 
interviews med Carl Ras og Brüel & Kjær, blev der defineret 
to hypotetiske brugerprofiler, hvis behov blev indtænkt 
i udviklingsprocessen. De to profiler er henholdsvis en 
supply chain manager og en sustainability manager, 
hvilke beskrives nedenfor. 

Supply chain manager
En supply chain manager har til hovedopgave at sikre 
leverancer og optimere indkøb gennem forsyningskæden. 
Bæredygtighed og cirkulær økonomi er en sideopgave 
og vil derfor have lavere prioritet. Hvad der kan gøre 
værktøjet mere attraktivt for denne bruger, er, hvis det 
kan hjælpe brugeren med at udpege optimerings- og 
innovationsmuligheder i forhold til indkøbsprocessen. 

Denne bruger har en høj teknisk ekspertise inden for 
håndtering af salgs- og købsdata, men har mindre 
erfaring med håndtering af miljødata. Det er derfor 
væsentligt, at værktøjet understøtter supply chain-
manageren i at drage konklusioner på baggrund af de 
analytiske resultater. 

Slutteligt har det stor betydning for denne bruger at 
bibeholde et produktivt forhold til leverandørerne, og 
inddragelsen af disse bør derfor være minimal og så 
enkel som muligt for at understøtte et godt samarbejde.
  
Sustainability manager
En sustainability manager har til opgave at 
udvikle bæredygtighedsstrategier samt at 
monitorere og afrapportere virksomhedens 
bæredygtighedsperformance. Derudover vil denne 
bruger ofte have til opgave at mobilisere organisationen 
internt omkring udvikling og implementering af 
bæredygtighedsmålsætninger. 

Denne bruger har mindre teknisk ekspertise i forhold 
til håndtering af salgs- og købsdata, men har dog en 
god forståelse af miljødata og -analyser. For at øge 
værktøjets brugervenlighed bør det derfor være enkelt at 
tilføje data, for eksempel ved at have klare instruktioner, 
brugeren kan følge, og prædefinerede kategorier for 
produkttyper, så de ikke skal beskrives fra bunden. Det 
skal dog også være muligt at rette disse data til, hvis 
mere præcis information indsamles efterfølgende. 

Da denne bruger typisk heller ikke er i direkte kontakt 
med leverandørerne, vil det være væsentligt at kunne 
producere foreløbige resultater, uden at leverandørerne 
behøver at være involverede. Ideelt set bør det dog være 
muligt at få relevante leverandører til at rette eller levere 
manglende data. 

Slutteligt vil det gøre værktøjet mere attraktivt for denne 
bruger, hvis analyseresultaterne bliver præsenteret i en 
form, så de nemt kan overføres til rapporter og andet 
kommunikationsmateriale, der nemt kan forstås af en 
tredjepart. 

VÆRKTØJET

4 Minimum viable product (MVP) er en kendt metode inden for design og digital udvikling, som gør det muligt at indhente feedback fra 
fremtidige brugere tidligere i forløbet og derved forbedre og fremskynde udviklingen af det endelige produkt. 



VÆRKTØJ & ERFARINGER 35

B2B  DATADELING I CIRKULÆRE  
VÆRDIKÆDER I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

Designkriterier
På baggrund af de første samtaler med virksomheder 
og Erhvervsstyrelsen blev det klart, at der er behov 
for et digitalt værktøj, der kan facilitere og strømline 
et letforståeligt overblik over virksomhedernes 
produktrelaterede materialestrømme samt de tilknyttede 
klima- og miljøeffekter i forsyningskæden. 

Et sådant værktøj skal hjælpe med at screene for 
udviklingsmuligheder ved at udpege særlig vigtige 
produkter eller materialer, som for eksempel har det 
største samlede råmaterialefodaftryk. Værktøj skal i 
fremtiden kunne integreres med den infrastruktur og de 
værktøjer, som udvikles under Nordic Smart Government.

På baggrund af dette og brugerprofilerne blev følgende 
designkriterier defineret:

 • Det skal være nemt for brugeren at skabe et første 
overblik over materialer i de mest solgte produkter.

 • Det skal være muligt at få et første resultat uden at 
indsamle data fra leverandører.

 • Det skal være muligt at tage udgangspunkt i 
eksisterende data som salgs- og indkøbsdata.

 • Det skal være muligt at knytte klima- og miljøeffekter 
til materialetyper og analytisk understøtte en 
prioritering af produkter. 

 • Det skal danne grundlag for andre mere avancerede 
funktionaliteter.
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USER STORY
For at øge forståelsen af de enkelte skridt, brugeren går igennem, når han/hun anvender værktøjet, blev forskellige 
brugsprocesser gennemgået for at diskutere funktionaliteter og brugervenlighed. Et af de primære brugsmønstre er 
præsenteret med en hypotetisk ’user story’ nedenfor. Brug af produkter, tal og navne i alle de følgende skitser er ikke 
baseret på nogen specifik virksomhed, men skal betragtes som illustrative eksempler. 

Figur 4: User story skridt 0 - Tilføj salgs- og købsdata.

Figur 5: User story skridt 1 - Hvilken type analyse?

Step 0 - Tilføj salgs- og købsdata
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Step 1 - Hvilken type analyse?
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Inden værktøjet bruges analytisk, skal virksomhedens salgs- og indkøbsdata tilføjes. Det kan være et ressourcekrævende 
forarbejde, men derefter vil det blive en mindre opgave med fokus på vedligeholdelse, afhængigt af hvor ofte og 
hvor meget produkterne ændrer sig. Salgsdata vil give et overblik over de solgte produkter og mængden af disse. 
Indkøbsdata kan give et overblik over de komponenter og materialer, der er indkøbt til den endelige fremstilling af 
produkterne. Det er ikke alle virksomheder, der vil have disse data, især indkøbsdataene, men værktøjet vil også godt 
kunne fungere uden salgsdata. 

I forbindelse med at salgsdataene tilføjes, angives det, hvilke informationer der skal fortolkes som henholdsvis 
produktnavn, referencekode, salgsmængde, pris og eventuelt produktets masse. Andre parametre kan også angives 
hvis ønsket.
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Når salgs- og indkøbsdataene er blevet tilføjet, kan man gå i gang med at bruge værktøjet. Nogle virksomheder har 
muligvis allerede en viden om, hvilke produkter det er vigtigst at fokusere på, mens andre har behov for et komplet 
overblik. Til at starte med kan man derfor beslutte sig for, hvilken type analyse man ønsker at udføre:

 • Pilot: Analyse og udvikling af et enkelt produkt, som brugeren selv vælger. Denne mulighed er til, når man kun er 
interesseret i at undersøge et enkelt produkt og vil prøve at forstå dets materialesammensætning og klima- og 
miljøeffekter bedre.

 • Fokuseret: Vælges en fokuseret analyse, bruger værktøjet salgsdataene til automatisk at foreslå tre til fem produkter, 
der bidrager til den største del af salget. Denne analyse kan så bruges til at sammenligne de udvalgte produkter og 
bedre forstå, hvor man bør foretage ændringer først.

 • Komplet: Hvis man som virksomhed ved, at man gerne vil udvikle et komplet overblik over materialemængderne 
for alle solgte produkter i sit produktsortiment, kan man vælge Komplet og begynde at definere og analysere 
produkterne et efter et.

Figur 6: User story skridt 2 - Tilføj komponentdata til produkter.

Afhængigt af den ønskede analysetype skal salgs- og købsdataene samkøres for et eller flere produkter med henblik 
på at skabe et overblik over, hvilke komponenter og materialer der indgår i de forskellige produkter. 

Materialetyper og deres ibundne klima- og miljøeffekter vil være prædefinerede i værktøjet ved brug af eksisterende 
LCA-databaser såsom EcoInvent (2019) eller GaBi (2019). Hensigten er dermed, at man i processen med at definere 
produkter forbinder et givet produkt (fra salgsdata) med de materialer og komponenter, der indgår i dets fremstilling 
(fra indkøbsdata), og forbinder materialer i de enkelte komponenter med materialetyper, der er prædefinerede i 
værktøjet. Denne proces beskrives yderligere nedenfor. 

Step 2 - Tilføj komponentdata til produkt(er)

Produkt

Bomuld

Spandex

Polyester

Salgsdata

Komponenter Materialer

Inkøbsdata LCA Data
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Figur 7: User story skridt 3 - Tjek med leverandør.

Figur 8: User story skridt 4 - Analyse.

For at præcisere materialedataene yderligere kan man vælge at dele den første opgørelse af et produkt eller en 
komponent med sin leverandør, som dernæst kan foreslå tilføjelser eller rettelser og bidrage med yderligere data. 

I analysemodulet genereres diagrammer, der visualiserer relevante data for et eller flere produkter eller komponenter. 
Parametrene, som vises, og typen af diagram kan justeres efter behov. Diagrammet og de underliggende data kan 
dernæst eksporteres til anden brug i rapporter eller præsentationer.

Step 3 - Tjek med leverandør

Ekstra data1

2 Tilføj rettelser
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INTERFACE
Værktøjets interface er designet med henblik på genkendelighed og simplicitet. Det foreslåede værktøj består af fire 
primære sidevisninger: 

 • Forsiden giver en generel oversigt over aktiviteter og de vigtigste produkter i virksomheden

 • Produkter giver mulighed for at se data om og resultater for produkter i portfolien og at tilføje nye produkter og 
vælge produkter, som man ønsker at sammenligne i analysemodulet. 

 • Data giver adgang til de salgs- og indkøbsdata, man har tilføjet til værktøjet. Man kan her ændre dataene eller tilføje 
yderligere datasæt.

 • Analyse giver mulighed for enten at sammenligne flere produkter med hinanden eller at skabe et overblik over 
komponenter og materialer i enkelte eller alle produkter. Sammenligningen kan foretages på forskellige parametre 
såsom samlet CO2-fodaftryk, samlet råmaterialefodaftryk eller total solgt masse.

Figur 9: Interface - Forside.

Forside

Figur 10: Interface - Produkter

Produkter
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Produktnavn 800354928 58.000 400.000 25.000 6

Produktnavn2 800354929 34.000 230.000 - -

Produktnavn3 800354930 20.000 115.000 15.000 6

Produktnavn4 800354931 3.000 - 13.500 -

Produktnavn5 800354932 500 1.000 - -

Forside NAVN

Peders 
Jernvarer

Produkter

Data

Analyse

Produkter

MASSE (KG) SCORECO2/KGSALG (DKK)REFERENCE

70%
Masse tilføjet

50%
Produkter tilføjet

SAMMENLIGN TILFØJ

Søg

Produkter

Vælg produktet du vil tilføje data til

Søg

NÆSTEANNULLER

Universal 5V-12V Mini Hand Drill

18V Cordless Drill

Reduced Shank Carbide

Lever Lock 25

Slotted Screwdriver Bit Set

500w 13mm Electrical Power Drill

Electric Needle Scaler

NAVN REFERENCE

800354928

800354929

800354930

800354931

800354932

800354933

800354933

SALG (DKK)

58.000

34.000

20.000

20.000

3.000

3.000

500

MASSE (KG)

400.000

230.000

115.000

-

-

-

1.000

CO2/KG

-

-

-

-

25.000

15.000

13.500

SCORE

6

-

-

-

6

-

-

STATUS

1 2 3 4

Vælg produkt Definer produkt Definer komponenter Bekræft

Vælg et eller flere 
produkter, for hvilket 
materialesammensæt-
ningen skal defineres.

Figur 11: Interface - Produkt definering 

På produktsiden tilføjes og/eller vælges produkter, som skal indgå i analysen. Skal man tilføje informationer om 
komponenter og materialer til et produkt, bliver man bedt om at gå igennem følgende fire skridt: 

Produktnavn 800354928 58.000 400.000 25.000 6

Produktnavn2 800354929 34.000 230.000 - -

Produktnavn3 800354930 20.000 115.000 15.000 6

Produktnavn4 800354931 3.000 - 13.500 -

Produktnavn5 800354932 500 1.000 - -

Forside NAVN

Peders 
Jernvarer

Produkter

Data

Analyse

Produkter

MASSE (KG) SCORECO2/KGSALG (DKK)REFERENCE

70%
Masse tilføjet

50%
Produkter tilføjet

SAMMENLIGN TILFØJ

Søg

Produkter

Definer produkt

NÆSTETILBAGE

1 2 3 4

Vælg produkt Definer produkt Definer komponenter Bekræft

Komponent liste 4 totalProdukt information

Søg

Navn

Produkt kode

800354928

3.540 g

Elektrisk værktøj

18V Cordless Drill

Masse

Produkt type

Bærekasse

Bor

Motor

Batteri

NAVN MÆNGDE

522  g

240  g

50  g

14  g

72% af produkt data 
er defineret

Definer det valgte 
produkt ved at 
søge efter og 
tilføje specifikke 
komponenter, som er 
kendt fra salgsdata, 
og ved at tilføje deres 
respektive masser. 

Figur 12: Interface - Produkt definering 
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Produkter Produktnavn 800354928 58.000 400.000 25.000 6

Produktnavn2 800354929 34.000 230.000 - -

Produktnavn3 800354930 20.000 115.000 15.000 6

Produktnavn4 800354931 3.000 - 13.500 -

Produktnavn5 800354932 500 1.000 - -

Forside NAVN

Peders 
Jernvarer

Produkter

Data

Analyse

Produkter

MASSE (KG) SCORECO2/KGSALG (DKK)REFERENCE

70%
Masse tilføjet

50%
Produkter tilføjet

SAMMENLIGN TILFØJ

Søg

Bekræft

UDFØRTILBAGE

1 2 3 4

Vælg produkt Definer produkt Definer komponenter Bekræft

18V Cordless Drill

Bærekasse

Bor

Motor

Batteri

NAVN SAMLET MASSE

522  g

240  g

50  g

14  g

Komponenter 4 totalMaterialer 5 total

100% af produkt data 
er defineret

100% af komponent data 
er defineret

Slutteligt bekræftes 
eller justeres de 
tilføjede data. 

I tilfælde af manglende 
information kan 
denne indhentes fra 
leverandøren, eller et 
estimat kan indtastes. 

Figur 14: Interface - Produkt definering 

Definer materialesam-
mensætningen for 
hver enkelt komponent 
ved at søge og tilføje 
materialerne fra data-
basen, som er baseret 
på LCA-data, og ved 
at tilføje massen for 
hvert materiale i kom-
ponenterne. 

Figur 13: Interface - Produkt definering 

Produktnavn 800354928 58.000 400.000 25.000 6

Produktnavn2 800354929 34.000 230.000 - -

Produktnavn3 800354930 20.000 115.000 15.000 6

Produktnavn4 800354931 3.000 - 13.500 -

Produktnavn5 800354932 500 1.000 - -

Forside NAVN

Peders 
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Data

Analyse
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Produkter tilføjet
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Definer komponenter
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1 2 3 4

Vælg produkt Definer produkt Definer komponenter Bekræft

Materialesammensætning

Bærekasse

Produkt information

Navn

522 g

Bærekasse

Masse

99% af produkt data 
er defineret

5 total

Søg

Stål

PET

HDPE

Plexiglass

Kunstgummi

NAVN MÆNGDE

180  g

240  g

30  g

50  g

10  g
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Figur 15: Interface - Analyse I

Figur 16: Interface - Analyse II. Note: RMF: Råmaterialefodaftryk

Analyse

På analysesiden visualiseres resultaterne i diagrammer såsom et boblediagram eller søjlediagram. De viste parametre 
og typer af diagrammer kan justeres ved at vælge imellem prædefinerede muligheder. Analysesiden giver en mulighed 
for at beskue produkter ud fra forskellige vinkler. Det kan for eksempel være, at et bestemt produkt sælges rigtig ofte, 
og at den samlede solgte masse for dette produkt derfor er rigtig høj, men at det samlede CO2-fodaftryk for produktet 
er mindre end for andre produkter, fordi de materialer, det består af, har et lavt CO2-fodaftryk per kilo. 
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FUNKTIONALITETER
Som nævnt er formålet med dette værktøj at afdække 
de første behov, som produktionsvirksomheder og 
deres værdikæde har, når de er i startfasen med at 
integrere cirkulær økonomisk tænkning i produkt- 
og forretningsudviklingen. Det vil sige: hjælpe 
virksomhederne med at skabe et første overblik over 
deres materialestrømme ved brug af eksisterende 
data, som kan bruges som fundament for andre 
analytiske funktioner såsom estimering af CO2- og 
råmaterialefodaftryk. 

Ved at samkøre salgs-, købs- og LCA-data kan dette 
værktøj derved hjælpe virksomheder med at identificere 
produkter, som har en høj (estimeret) klima- og miljøeffekt 
på baggrund af deres materialesammensætning. De 
automatisk genererede diagrammer vil understøtte 
produkt- og forretningsudviklingen ved at udpege de 
væsentligste produkter ift. ressourceforbrug og klima- 
og miljøeffekter. Da materialesammensætninger kan 
bero på estimater, bør resultaterne ikke kommunikeres 
ud som absolutte, men kan bruges internt til at tage 
beslutninger om produktudvikling. En verificering fra en 
tredjepart vil være nødvendig for at kunne kommunikere 
resultaterne udadtil og sammenligne sig med andre 
virksomheder og deres produkter. 

Yderligere funktionaliteter
De grundlæggende funktionaliteter, som er blevet 
identificeret og testet i dette projekt, kan danne base 
for yderligere funktionaliteter, som øger værktøjets 
anvendelsesmuligheder. Nogle af de mest relevante 
funktionaliteter gennemgås herunder 

Integration med andre værktøjer og standarder
Ideelt set vil værktøjet anvende de samme produktkoder, 
værdier og standarder som Nordic Smart Governments 
e-katalog, når disse udvikles. Derudover bør miljødata 
og enheder stemme overens med EU’s Product 
Environmental Footprint-metodologi (PEF), så produkter 
kan registreres. Opgørelse over PEF-registrerede 
produkter kan dernæst også blive indført i værktøjet.

Inkluder brugs- og resourcehåndteringsinformation
En fuld industriel omstilling til en cirkulær 
økonomi involverer også udvikling af design og 
virksomhedsmodeller med henblik på at minimere 
transport og optimere brug, genbrug og genanvendelse. 
Et produkt, som bliver udbudt i en servicemodel, hvor 
det har en højere udnyttelsesgrad og levetid, kan have 
et større materialeforbrug i produktionen, men et 
mindre materialeforbrug, når man medregner den totale 
livscyklus, da det mindsker behovet for ny produktion og 
råmaterialeforbrug. Det næste skridt ville derfor være 
at tilføje yderligere information såsom materialernes 
oprindelsesland og produktets udnyttelsesgrad, levetid, 
genanvendelighed, samt hvor let det er at reparere 
og vedligeholde. Dette ville kræve et tæt samarbejde 
med både leverandører, brugere og interessenter i 
affaldsbranchen.  

Produktudviklingsværktøjer
Et designmodul, der kan foreslå alternative materialer 
og designløsninger, vil også være relevant at tilføje. 
Dette kan være enkle prædefinerede designforslag, 
men brug af kunstig intelligens kan potentielt forbedre 
designforslagene (Google & EMF, 2016). Slutteligt er 
scenarieanalytiske værktøjer, som kan bruges til at 
give et hurtigt overblik over, hvad effekten af ændringer 
i design eller virksomhedsmodellen vil være, også 
efterspurgte af virksomhederne. 
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Overvældende arbejdsbyrde med at 
definere materialesammensætning
Flere virksomheder udtrykte, at arbejdet med at 
definere materialesammensætningen for deres 
produkter ville være en overvældende arbejdsbyrde, 
fordi de har så mange komplekse produkter, og 
fordi mange af dem bliver opdateret jævnligt. 
Den foreslåede proces med at gennemgå hver 
enkelt komponent i et produkt og definere alle 
dets materialer vil være tidskrævende og svær at 
retfærdiggøre. 

Dette understøtter den grundlæggende antagelse 
om, at det er vigtigt at reducere arbejdsmængden 
i forhold til en LCA. Det understreger samtidig, at 
processen skal gøres endnu nemmere, uden at 
det går drastisk ud over validiteten af resultaterne, 
hvis værktøjet skal appellere til en bred skare af 
virksomheder. Denne udfordring kan muligvis blive 
afhjulpet ved at prædefinere en række produkter i 
værktøjet, så det for eksempel allerede indeholder 
gennemsnitlige materialesammensætninger for 
et større antal produkter. Når en virksomhed så 
uploader sine salgsdata, vil de fleste produkter 
automatisk blive genkendt og kategoriseret på 
baggrund af produktkoderne. 

Dataindsamling fra leverandører er 
udfordrende
Det blev udtrykt af flere omgange, at det Det blev 
udtrykt af flere omgange, at det er udfordrende at 
skulle indsamle data fra leverandører. Ikke blot, fordi 
det skaber et ekstra administrativt led i processen, 
men også, fordi mange leverandører ligger uden 
for Europa og enten har svært ved at skaffe de 
efterspurgte data om materialesammensætninger 
eller slet ikke er i besiddelse af dem, fordi de selv 
beror på underleverandører, eller informationen 
betragtes som en forretningshemmelighed. Endelig 
er der den udfordring, at det er svært at verificere 
om de udleverede data er korrekte. 

Udfordringerne ved at indsamle data fra 
leverandørerne understøttede ligeledes 
udgangspunktet om, at brugeren af værktøjet 
skal gøres så uafhængig af leverandøren som 
muligt. Dog er der i mange tilfælde ikke nogen vej 
uden om leverandøren, hvis man vil have præcise 
informationer om materialesammensætningen i et 
produkt. I den henseende er det hensigtsmæssigt 
at betragte forskellige brugsscenarier, der hver især 
kræver forskellige grader af datavaliditet og derfor 
forskellige grader af interaktion med leverandøren. 

Hvis resultaterne af analysen, som en første start 
i arbejdet med cirkulær økonomi, kun skal bruges 
til at skabe et groft overblik over de samlede 
materialestrømme fra alle solgte produkter, er det 
ikke nødvendigt at have fuldstændig sikkerhed 
om de præcise materialesammensætninger, og 
en analyse kan derfor foretages med begrænset 
involvering af leverandører – måske sågar med 
brug af prædefinerede produktkategorier, hvilket 
gør processen markant hurtigere. 

Hvis formålet derimod er at sammenligne en række 
produkter, der hører til den samme kategori, er det 
ikke hensigtsmæssigt at bruge de prædefinerede 
kategorier, fordi de vil tildele den samme 
materialesammensætning til alle produkterne 
og dermed gøre sammenligningen ubrugelig. 
Her ville det nok være nødvendigt at definere 
materialesammensætningen specifikt for hvert 
produkt, men det kunne teoretisk set stadig gøres 
uden involvering af leverandører. 

Hvis man derimod ønsker at opnå en PEF-certificering 
for et produkt eller ønsker at kommunikere 
resultaterne eksternt, vil det typisk være nødvendigt 
at indsamle data fra leverandørerne. Det kan således 
være hensigtsmæssigt at sørge for, at værktøjet 
kan håndtere forskellige brugsscenarier og hjælper 
med at vurdere, hvilken grad af datavaliditet der er 
nødvendig. 

For at indsamle reaktioner på og ideer til værktøjet 
afholdtes en workshop hos Erhvervsstyrelsen d. 12. 
december 2019. I workshoppen deltog repræsentanter 
for Carl Ras, Brüel & Kjær, Siemens og Erhvervsstyrelsen. 
Nogle repræsentanter for andre virksomheder og Dansk 
Industri var desværre nødt til at melde afbud, men blev 
inddraget via i dialog gennem processen. 

I workshoppen fik deltagerne mulighed for at sidde 
sammen i mindre grupper og give feedback og ideer på 
baggrund af et kanvas, der var udviklet til lejligheden. 
Herunder præsenteres og diskuteres de vigtigste 
erfaringer. 

LÆRINGER OM VÆRKTØJET
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Mangler andre elementer af cirkulær 
økonomi
Et andet forslag var at sørge for, at produkterne, 
der analyseres i værktøjet, ikke kun vurderes 
på deres materialesammensætning, men også 
på andre parametre som levetid og håndtering 
efter brug. Disse parametre er, som beskrevet 
i baggrundsanalysen, også vigtige aspekter af 
cirkulær økonomi, som er nødvendige for at vurdere, 
hvor cirkulært et produkt i sidste ende er. 

Dette var noget, der også blev drøftet en del 
i udviklingen af værktøjet, men som ikke blev 
taget med i mockuppen, fordi målet var at tage 
udgangspunkt i den mest basale version og 
modtage inputs til, hvordan den bedst kunne 
udbygges. Som det er beskrevet i gennemgangen af 
andre mulige funktionaliteter ovenfor, ville det være 
godt også at kunne indføre andre informationer om 
produkterne og dermed blive i stand til for eksempel 
at beregne et produkts råmaterialefodaftryk per 
funktionsdygtigt leveår. 

Der skal være klare gevinster for brugeren 
Der var enighed om, at det er afgørende, at 
virksomheder, der bruger sådan et værktøj, skal 
kunne opnå helt klare gevinster fra det. Det kunne 
for eksempel være i form af nemmere rapportering, 
lovkrav, der skal følges, eller øgede muligheder for 
at sælge til bestemte kundegrupper. Dette er svært 
at tilgodese direkte i værktøjet, men det vil blive 
drøftet i konklusionerne i næste afsnit.  

Forskellige produktkoder er en udfordring 
Det kom frem under workshoppen, at virksomheder 
anvender forskellige systemer for produktkoder, 
hvilket gør det svært at sikre kompatibilitet på 

tværs af registreringssystemer. For værktøjet 
kunne det være et problem, hvis man ønskede at 
etablere prædefinerede produkter på baggrund 
af produktkoderne, for det ville betyde, at kun 
virksomheder med det samme system for 
produktkoder ville kunne udnytte denne funktion. 

I forhold til at ensarte datastrukturer omkring køb 
og salg af produkter, og dermed af materialer, 
er det generelt en udfordring med de forskellige 
produktkoder. Internt i værktøjet kunne det 
afhjælpes ved at lave oversættelsesnøgler for 
forskellige systemer, så værktøjet ved, at en 
produktkode fra ét system nogenlunde svarer til en 
given produktkode i et andet system. Desuden kan 
man håbe, at en proces med standardisering, som 
det, man ser med Nordic Smart Government, kan 
fostre mere homogenitet i brugen af produktkoder. 

Tredjepartsverificering er vigtigt  
Ideen om, at værktøjet kan give nogle resultater, der 
måske ikke er helt præcise, men som kan give et 
første overblik, blev ikke set som en entydigt god 
ting. Flere deltagere udtrykte, at det i mange tilfælde 
er vigtigt også at kunne have en grad af sikkerhed 
om validiteten af resultaterne, hvilket ville kunne 
opnås med en verificering fra en tredjepart. 

I denne henseende kunne det være en god 
mulighed at lægge sig op ad PEF-standarden, 
således at resultaterne fra analysen af et 
produkt kan eksporteres og bruges direkte til 
verifikationsprocessen for PEF. Virksomheden 
kan derved bruge værktøjet til at forberede sig til 
en PEF og så eventuelt registrere verificeringen i 
værktøjet, når den er opnået, så andre også kan se, 
at resultaterne er validerede. 
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I denne sidste sektion i rapporten samles erfaringerne 
fra hele projektet for at forme anbefalinger til det videre 
arbejde med at facilitere den cirkulære økonomi gennem 
brug af data og digitale løsninger. 

Projektet tog udgangspunkt i en observation om, at 
der er data i forsyningskæder i fremstillingsindustrien, 
der kunne være relevante for virksomhederne i deres 
omstilling til en cirkulær økonomi. Dette projekt 
bekræfter, at værdikæderne i fremstillingsindustrien har 
ressourceforbrug og aktiviteter, som det er relevant at 
indsamle data om. Den slags data ville gøre det muligt 
at fastlægge de reelle råmaterialefodaftryk samt klima- 
og miljøeffekter for produkterne, hvilket kan give både 
kunder og producenter værdifulde indsigter. 

Datadeling i værdikæden inden for fremstillingsindustrien 
kan understøtte forskellige aktiviteter omkring 
cirkulær økonomi, og de nødvendige data afhænger af 
placeringen i værdikæden. 

Langt oppe i forsyningskæden behøves der primært 
data om energi- og ressourceforbrug for aktiviteter som 
udvinding, forarbejdning og transport. Disse aktiviteter 
er med til at fastlægge det ressourcemæssige fodaftryk, 
som materialerne vil bære med sig gennem resten af 
forsyningskæden.

Omkring produktionsvirksomheders egne aktiviteter 
behøves der data til at sammenligne materialer 
og produkter i forhold til deres ressourceforbrug, 
levetid og potentiale for recirkulering. Den slags 
data kan understøtte beslutninger om materialevalg, 
produktdesign og nye forretningsmodeller. 

I produkternes brugsfase behøves der flere data om 
produkternes udnyttelse, brugerne samt, i nogle tilfælde, 
produkternes placering og tilstand. Disse data kan være 
med til at understøtte, at produkternes levetid forlænges, 
og at de håndteres bedst muligt efter brug. 

Dog er der også udfordringer, som opstår, i forbindelse 
med at nye data deles i værdikæderne. Disse udfordringer 
drejer sig primært om behovet for at understøtte 
mellemmenneskelig tillid, nye konkurrenceparametre, 
øgede omkostninger i forbindelse med datahåndtering 
samt beskyttelse af data, der indeholder 
forretningshemmeligheder.  

KONKLUSION
Udviklingen af den nye digitale infrastruktur under Nordic 
Smart Government udgør på den anden side en vigtig 
mulighed for strukturelt at understøtte udviklingen af en 
ny datainfrastruktur for den cirkulære økonomi.
Ligeledes er udviklingen af Product Environmental 
Footprint-standarden under EU og udvidelser af udvidet 
producentansvar politiske tiltag, der kan være med til at 
øge behovet for denne slags data. 

VÆRKTØJ OG ERFARINGER
I løbet af projektet blev der bragt opmærksomhed 
på en særlig vigtig udfordring, som er at kortlægge 
materialestrømmene inden for virksomheden 
og kvantificere de miljøeffekter, der er knyttet til 
materialerne. Den udfordring blev undersøgt nærmere 
ved at udvikle og teste en mockup af et digitalt værktøj. 

Projektet viste ikke blot, at der er nogle måder, 
hvorpå et sådant værktøj bedst kan gøres relevant 
for produktionsvirksomheder, men også, at der er et 
generelt behov for, at digital infrastruktur etableres på 
et samfundsmæssigt niveau for at gøre det nemmere 
og mere attraktivt for virksomheder at bruge digitale 
redskaber og data i deres omstilling til cirkulær økonomi. 

Der er allerede ret mange digitale værktøjer, der 
minder om det, der er blevet undersøgt i dette projekt. 
Generelt kræver de en mere detaljeret dataindsamling, 
hvilket gør dem tidskrævende, men det er under 
alle omstændigheder en god ide at undersøge det 
eksisterende marked grundigt, inden et nyt værktøj 
udvikles, for at adressere den beskrevne problemstilling. 

For at gøre et værktøj som det, der blev testet, relevant 
for virksomheder, skal det gøres attraktivt at bruge. Det 
kunne blandt andet ske ved at sætte nye standarder for 
cirkularitet inden for offentlige indkøb. Samtidig kan 
et digitalt værktøj udbydes for at gøre det nemmere 
for mindre virksomheder at godtgøre, at de lever 
op til kravene. Det ville gøre et sådant værktøj langt 
mere relevant og sikre en udbredelse. Et andet vigtigt 
element er at følge udviklingen af PEF under EU og 
sikre, at sådanne værktøjer vil kunne understøtte en 
dataindsamling for en PEF-certificering. 
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STRUKTURELLE TILTAG
I forhold til at arbejde med en overordnet infrastruktur 
for digitalisering af materialestrømme i vores økonomi 
er det vigtigt at tage et skridt ad gangen og sørge for den 
rigtige rækkefølge af datastrukturer. 

Det første skridt bør være at registrere data om massen af 
produkter i den nye digitale infrastruktur fra Nordic Smart 
Government. Det er ikke realistisk at få alle virksomheder 
til at analysere materialesammensætningen af deres 
produkter med henblik på at registrere denne, men det 
er ganske muligt at få virksomheder til at angive massen 
af deres produkter, fordi de data allerede findes hos 
virksomhederne. Registrering af massen for produkter, 
der faktureres digitalt, vil allerede give muligheden for 
at kortlægge nationale materialestrømme langt mere 
detaljeret og kan give virksomheder en første forståelse 
af deres egne materialestrømme. 

Det er derfor oplagt at starte med at indføre 
produktmasse i systemet for Nordic Smart Government, 
og det næste skridt vil være at undersøge muligheden 
for og samfundsomkostningerne af et sådant tiltag. 

Andet skridt bør være at arbejde med produktkategorierne. 
Ved at bruge produktkategorier til at beskrive de enkelte 

produkter kan kortlægningen af materialestrømme 
detaljeres yderligere uden involvering af leverandører, 
og det vil blive muligt at udvikle indikatorer for cirkulær 
økonomi, der kan fungere på både nationalt, regionalt og 
kommunalt niveau. 
Endelig vil kombinationen af produkters masse og 
den mere detaljerede beskrivelse af produkterne 
fra produktkoderne gøre det muligt for enkelte 
virksomheder at lave en første ‘materialescanning’ af 
deres produktsortiment. 

Der bør således arbejdes mod en større standardisering 
af brugen af produktkoder samt kompatibilitet mellem 
forskellige systemer for produktregistrering. 
Desuden anbefales det at definere gennemsnitlig 
materialesammensætning og gennemsnitlig CO2-
udledning per kg produkt for produkterne i FN’s Standard 
International Trade Classification (SITC), som også 
bruges af Danmarks Statistik til at opgøre køb og salg af 
varer og servicer i den danske økonomi. 

Danmark har en ret unik position i forhold til at bruge 
data og digitale løsninger for den cirkulære økonomi, og 
hvis det tænkes grundigt ind i arbejdet for Nordic Smart 
Government, kan det placere Danmark og de andre 
nordiske lande med et klart forspring. 
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