KnowledgeCotton Apparel A/S:
Planlægger take-back
Ny idé er lige til at realisere efter deltagelse i CØ-SMV: Vil betale kunderne for at
hjælpe med at returnere tøjet, så det kan genanvendes og få et nyt liv

KnowledgeCotton Apparel A/S vil ikke kun være
kendt for at designe moderigtigt herretøj af
bæredygtige fibre. Om få år skal virksomheden
også være kendt for at tilbyde kunderne
cirkulære løsninger og være i front indenfor den
cirkulære økonomi.
Take-back løsningen er en af de idéer, som er
blevet grundigt undersøgt, mens virksomheden
har deltaget i projektet “Øget vækst gennem
cirkulære forretningsmodeller i SMV'er” (CØ
SMV) i 2019.
”Projektet har åbnet vores horisont, og vi kan
se, det er en reel mulighed at gå den vej og få
forretning ud af det, siger Mette Mørup, der er
Sustainability Manager og medejer af
KnowledgeCotton Apparel.

Absolut nødvendigt at
tænke i længere levetid
Tanken er at give kunderne et
tilgodebevis for at sende
deres brugte tøj til lageret i
Herning. Værdien af
tilgodebeviset vil afhænge af
tøjets stand. KnowledgeCotton Apparel vil så via
samarbejdspartnere vaske og reparere tøjet og
sælge det som second-hand via webshop og i
butikker. Tilbuddet har fået arbejdstitlen KCA
Circle Life, som dækker over begreberne repair,
resell og recycle.
”Det er nødvendigt, at vi gentænker den måde,
vi forbruger alle varer på. Vi skal forlænge tøjets
levetid. Det er absolut nødvendigt for både

firma og forbruger. Det er idealistisk, men det
er det rigtige at gøre,” siger Mette Mørup.
Hun er dog ikke kun idealist – hun mener også,
der er forretning i modellen.
”Det har en værdi i forhold til, at vi kan
gensælge produktet uden at producere nye
varer. Da vores kunder i forvejen er
miljøbevidste, er jeg overbevist om, at det vil
give god mening for dem,” siger Mette Mørup.
Returneret tøj, der ikke egner sig til at blive
solgt videre, vil blive genanvendt til nye
fiberprodukter via eksterne
samarbejdspartnere.
Det er et projekt med stort miljømæssigt
potentiale. Der vil også være arbejde til en
ekstra person internt, ligesom der vil være
ekstra arbejde til eksterne samarbejdspartnere
som systue og vaskeri.

Fra økologisk bomuld til mere
holistisk bæredygtighed
KnowledgeCotton Apparel blev etableret i 2008.
Fra begyndelsen har det været ambitionen at
tilbyde bæredygtigt herretøj baseret på
økologisk bomuld. En stor del af tøjet er
certificeret med GOTS, der dokumenterer, at
fibrene er økologiske.
Siden er der kommet en del alternative
genbrugsfibre i spil som f.eks. polyester og
nylon. Det er derfor helt naturligt for
KnowledgeCotton Apparel at udvikle den
bæredygtige strategi yderligere.
I CØ-SMV-projektet har KnowledgeCotton
Apparel samarbejdet med Annette Hastrup, der
er direktør i Vugge til Vugge ApS.
Sammen har de udviklet take-back-løsningen.
Desuden har Annette Hastrup introduceret
virksomheden for Cradle to Cradle – både som
metodisk værktøj og som en holistisk
produktcertificering.
En af grundstenene i Cradle to Cradle er takeback og genanvendelse, men der er samtidig

fokus på materialesundhed, forvaltning af
vandressourcen, brug af vedvarende energi og
social retfærdighed.

Basistøj egner sig godt til Cradle to Cradle
certificering
I projektet er muligheden for at Cradle to Cradle
certificere nogle udvalgte basisvarer som tshirts, skjorter og denim også undersøgt.
”Det kunne give god mening. Vi vil starte med
standardfarver på basisvarer, da de udgør en
stor del af det samlede salg. Cradle to Cradle
certificering vil skabe troværdighed og brand
value. Det vil kunne kommunikere, at vi tænker
cirkulært og har en høj standard for vores
certificering. Jeg ved ikke, hvor meget det vil
kunne øge salget, men det vil helt sikkert

hjælpe os hen imod at blive en endnu mere
bæredygtig forretning,” siger Mette Mørup.
Annette Hastrup vurderer, at det vil være
forholdsvis let for KnowledgeCotton Apparel at
få en Cradle to Cradle certificering.
”Virksomheden er allerede langt i forhold til de
forskellige fokusområder, og der er mulighed
for at anvende materialer som eksempel
farvestoffer, der allerede er Cradle to Cradle
certificerede. Og det vil gøre processen
nemmere og billigere,” siger hun.
Mette Mørup er ret sikker på, at Knowledge
Cotton Apparel har take-back på deres
produkter indenfor den nærmeste fremtid.
”Med hensyn til en Cradle to Cradle certificering
har det en lidt længere tidshorisont. Her er
flere ting, der skal kortlægges og overvejes og
interne processer, der skal revideres. I
produktudvikling og innovation skal vi vænne os
til at inddrage Cradle to Cradle principperne.
Timingen skal være rigtig,” siger hun.

Processen har været god og lærerig
Noget af det, Mette Mørup har været mest
begejstret for ved at deltage i CØ-SMV
projektet, er selve processen. Der anvendes
flere værktøjer, blandt andet Business Model
Canvas og et Cradle to Cradle roadmap.
Roadmappen viser trin for trin og år for år,
hvordan virksomheden gennem partnerskaber

og samarbejde i leverandørkæden kan nå i mål i
2030 med bl.a.:
•
•

•
•

at alt tøj er designet til adskillelse og
indgår i en take-back-ordning
at råvarer og færdigvarer fremstilles og
transporteres helt frem til kunden med
100 pct. vedvarende energi
at alt vand i produktionen genanvendes
i lukkede kredsløb
at KnowledgeCotton Apparel bidrager
til at opfylde FN´s verdensmål specielt i
de lande, hvor tøjet bliver produceret.

Desuden er der lavet en detaljeret og realistisk
implementeringsplan et år frem for de første
skridt, der skal tages for at nå scenarierne for
henholdsvis certificering og take-back.
”Det har været en fed proces. Mange af de ting,
vi er kommet frem til, er ting, vi godt vidste i
forvejen, men vi ville aldrig selv have gjort det
så struktureret og planlagt. Resultatet her er
mere velovervejet og dokumenteret. Vi har
skrevet det ned, og det giver os et rigtigt godt
beslutningsgrundlag,” siger hun og tilføjer:
”Annette har været god til at skubbe til mig.
Hun har arbejdet os igennem modellerne, og vi
har fået nogle gode diskussioner ud af det. Det
har været meget lærerigt. For eksempel er jeg
blevet godt klædt på i forhold til at forstå, hvad
Cradle to Cradle er, og hvad det vil betyde for os
at arbejde med det,” siger Mette Mørup.

