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1. Bæredygtig værdiskabelse
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Fra fabrikker over produkter til systemer
1. Fabrikken 

• Nedbringe ressourceforbrug og udledninger samt overholde lovgivning
• Produktets pris (masseproduktion)
• Løbende forbedringer / optimeringer 

2. Produktet og leverandørkæden
• Produktets miljøaspekter (eco-design, EU krav, miljømærkning)
• Leverandørstyring
• Totalomkostninger (drift, levetid, genanvendelse, etc.) 
• Strategisk CSR – corporate social responsability

3. System: Netværk, cirkulær økonomi + deleøkonomi
• Mangesidige samarbejdsrelationer: partnerskaber og offentlig-privat samarbejde
• Bæredygtig værdiskabelse (tre-dobbelte bundlinje)
• Doing good by doing new things with others
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LANG LEVETID
•

-
vedligehold

-
service

Cirkulær 
Værdiskabelse: 

Indre cirkler

Lang levetid
(vedligehold, service,
opgradering, modul-
opbygning, reparation)

Rene input
(vugge-til-vugge, undgå
farlige kemikalier, etc.)

Kaskade brug
4



2. Design-out-waste & cirkulær økonomi

Eco-design og cirkulær økonomi 

• Re-duce – ressourceforbrug og udledninger 
• Re-pair – holdbarhed, service og vedligehold (modulært 

design, opgradering, etc.) (indre cirkel)
• Re-use / Re-sale (hele produkter eller dele heraf)
• Re-trofit / Re-furbish / Re-manufacturing / Reconditioning
• Re-cycle og materialegenindvinding (ydre cirkel)
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3. Forretningsmodeller & cirkulær økonomi

Forretningsmodeller og produkt-service systemer 

Produktorienteret service og rådgivning
•Efter-salg (servicering, udvidet garanti og opgraderinger)
Brugsorienteret:
•Leasing /Leje
•Produkt deling (fx delebiler)
•Pay-per service (fx lumen på bordoverfalden)  (ESCO, osv)
Resultatorienteret 

• Offentlig-private partnerskaber
• Deleøkonomi 
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Service Leje AirBnB
Vejledninger/ Dele-biler Samkørsel
Manualer Pooling On-line tjenester

Betaling-per
service
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PRODUKT

• Pris
• Funktion
• Kvalitet
• Design

SALG af produkt
(ejerskab)

• Vedligehold
• Reparation
• Miljømærkning
• Totalomkostninger 

ved drift (TCO)

SERVICE kontrakter

• Leasing/leje
• Cirkularitet
• Brugsværdi:

• Øget læring
• Bedre trivsel
• Mindre fravær

• Bæredygtig 
værdiskabelse 
(brugsskab)

SERVICE SYSTEM



Produkt – service – system
Ændre forståelse internt og eksternt

• Modstridende værdier
• Lineært: produktsalg og overholde krav
• Cirkulært: leje og fælles værdiskabelse

Værdikæderelationer
• Tættere samarbejde med leverandører

• Modstridende interesser
• Tilbageholdenhed med vidensdeling

Offentlige indkøb
• Totalomkostninger à Bæredygtig værdiskabelse i brug

Lineære værdier

Cirkulære  
værdier
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