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ØKONOMISK 
ANALYSE 

3. juli 2019 

Stort potentiale for mere cirkulær økonomi 
i industrivirksomhederne  
Omstilling til en mere cirkulær økonomi1 rummer store potentialer for 

klimaet og miljøet, men også for danske virksomheders konkurrence-

evne. En ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i in-

dustrien viser dog, at mange industrivirksomheder ikke i tilstrækkeligt 

omfang får udnyttet mulighederne.  

Hovedkonklusioner 

- Ca. halvdelen af tillidsrepræsentanterne arbejder på en virksomhed, som arbejder med at 

designe produkter med henblik på at mindske ressourceforbruget og forlænge levetiden. 

- En femtedel af tillidsrepræsentanterne arbejder på en virksomhed, der tilbyder service-

løsninger eller tilbagetager egne produkter.  

Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 25. marts – 15. april 2019 gennemført en elektronisk rundspørge 

blandt 920 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 490 deltaget i hele 

undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 53 pct. 
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1 Se boks 1 for en beskrivelse af cirkulær økonomi. 
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Stort potentiale inden for cirkulær økonomi i Danmark 

Cirkulær økonomi er et brud med den lineære værdikæde, hvor ressourcer indgår som input i 

produktion og ender som affald. Cirkulær økonomi åbner for, at ressourcer kan indgå i værdi-

kæde af flere omgange. Med andre ord går cirkulær økonomi ud på at fastholde materialer og 

produkter i det økonomiske kredsløb længst muligt med den højest mulige værdi. 

 

En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for klimaet, men 

også for danske virksomheders konkurrenceevne. Ellen MacArthur Fonden har estimeret, at 

Danmark i 2035 kan opnå en stigning i BNP på 0,8–1,4 %, CO2 udledningen kan reduceres med 

3-7 pct., og forbruget af nye råvarer i produktionen for udvalgte materialer kan reduceres med 

op til 50 pct.2 Samtidig er en omstilling til en mere cirkulær økonomi et vigtigt og nødvendigt 

skridt i realiseringen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

Cirkulær økonomi i industrien 

Ellen MacArthur Fonden udpegede blandt andet maskinindustrien som en af de brancher, hvor 

der er et stort potentiale. Det estimeres, at værdiskabelsen kan øges med op til 1,9 mia. kr. årligt 

i 2035 ved at tage yderligere skridt i retning af cirkulær økonomi i maskinindustrien.3  

 

I en rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien påpeger 44 pct., at deres 

virksomhed er udfordret af stigende omkostninger. Blandt de virksomheder, som er udfordret af 

højere omkostninger, peger 2 ud af 3 tillidsrepræsentanter på, at deres virksomhed er udfordret 

af stigende råvarepriser. Det er lidt færre end sidste år, jf. tabel 1.  

 

Udgifter til råvarer og forarbejdede materialer udgør halvdelen af produktionsomkostningerne i 

de danske industrivirksomheder.4 Der er dermed et stort potentiale for at mindske produktions-

omkostningerne og skabe nye forretningsmodeller ved i større grad at tænke cirkulær økonomi 

ind i produktionen. 

 

                                                 
2 Potentialet ved en mere cirkulær økonomi er baseret på fem udvalgte sektorer, som tilsammen dækker 
25 pct. af økonomien. Kilde: POTENTIAL FOR DENMARK AS A CIRCULAR ECONOMY -  https://www.el-
lenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/20151113_DenmarkCaseStudy_FINALv02.pdf.  
3 Det er beregnet ud fra et basisscenarie, hvor der ikke tages yderligere skridt i retning af cirkulær øko-
nomi.  
4 Til sammenligning fylder lønudgifterne en fjerdedel. Kilde: http://mfvm.dk/filead-
min/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rap-
port.pdf 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/20151113_DenmarkCaseStudy_FINALv02.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/20151113_DenmarkCaseStudy_FINALv02.pdf
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf
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Tabel 1. Hvilke omkostninger er steget i din virksomhed? Pct. 

  2018 2019 

Prisen på råvarer 65 60 

Prisen på service (fx. rengø-

ring, regnskab) 

21 17 

Prisen på transport 25 31 

Løn 51 55 

Skatter og afgifter 16 15 

Andre omkostninger 9 29 

Ved ikke 15 13 

Antal svar 227 216 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2018 og april 2019. 
 

I rundspørgen er tillidsrepræsentanterne blevet spurgt ind til, hvorvidt virksomheden arbejder 

med forskellige typer af cirkulære forretningsmodeller.5 Ca. halvdelen af tillidsrepræsentanterne 

angiver, at virksomheden arbejder med at designe produkter med henblik på at mindske res-

sourceforbruget og forlænge levetiden. jf. figur 1. Blot en femtedel af tillidsrepræsentanterne 

angiver, at virksomheden arbejder med at tilbyde serviceløsninger eller tilbagetager egne pro-

dukter.  

Figur 1. Arbejder din virksomhed med…. -, pct.  

 

Anm: Antal respondenter: 490. Figuren skal tolkes med visse forbehold, da op til en fjerdedel af tillidsrepræsentan-
terne har svaret ”ved ikke”. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2019. 

                                                 
5 Nogle af de cirkulære forretningsmodeller anbefales som løsningsmodeller i rapporten fra Ellen MacAr-
thur Fonden, hvis det økonomiske potentiale skal udnyttes.  
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Som det fremgår af figur 1, er der et stort potentiale for at mindske ressourceforbruget og skabe 

nye forretningsmodeller ved i større grad at tænkte cirkulær økonomi ind i produktionen. Der 

kan være flere forklaringer på, hvorfor en del af industrivirksomhederne ikke arbejder med cirku-

lær økonomi. I rundspørgen peger en fjerdedel af tillidsrepræsentanterne på, at mangel på vilje 

og interesse i virksomheden er en af barriererne for en mere bæredygtig produktion. En femte-

del vurderer, at virksomheden ikke har de nødvendige kompetencer, jf. figur 2.  

Figur 2. Hvilke barrierer har virksomheden i forhold til at have en mere bæredygtig produktion? 
(sæt gerne flere krydser), pct.  

 
Anm: Antal respondenter: 490. Figuren skal tolkes med visse forbehold, da knap en tredjedel af tillidsrepræsentan-
terne har svaret ”ved ikke”. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2019. 

Der er fortsat langt igen, før virksomhederne får udnyttet det fulde potentiale ved den cirkulære 

økonomi, men der er ingen tvivl om, at omlægningen er nødvendig - både for klimaet og virk-

somhedernes konkurrenceevne.  

Boks 1: Cirkulær økonomi 

Cirkulær økonomi går ud på at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med 

den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi er et brud med den lineære værdi-

kæde, hvor ressourcer indgår som input i produktion og ender som affald. Cirkulær økonomi 

åbner for, at ressourcer kan indgå i værdikæde af flere omgange.  

Cirkulær økonomi giver virksomhederne mulighed for at skabe nye forretningsmodeller, bl.a. 

ved at cirkulere materialer og ressourcer, forlænge produkters levetid og sælge ydelser frem for 

produkter.  

For mere information om cirkulær økonomi se: https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oe-

konomi-og-ressourceeffektivitet/ 
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