
Making the Transition to Circular Economy

Er du parat til 
Cirkulær Økonomi?
Lær dit parathedsniveau at kende, identificer mangler og muligheder og 
forbered din virksomhed på at kickstarte rejsen for Cirkulær Økonomi



Hvad får du ud af det?

En hurtig screening på 20 – 30 
minutter med 30 spørgsmål 

Involvering af medarbejdere 
på tværs af virksomheden

Anonym besvarelse og 
fortrolig håndtering af data

SCORE FOR PARATHED
En total parathedsscore genereres ud fra de 
konsoliderede Parathedsvurderinger indsendt 
af medarbejdere tilknyttet virksomhedsprofilen.

BENCHMARK RESULTATER
Tjek din virksomheds parathedsscore til 
sammenligning med andre virksomheder (fx 
inden for eller på tværs af industrisektorer og 
størrelser, etc.).

STYRKER & MANGLER
Ud fra din parathedsscore bliver dine styrker og 
mangler identificeret og skaber fundament for 
at starte din omstilling med støtte fra vores 
anbefalinger.

KICK-OFF FOR OMSTILLING
Anbefalinger i forhold til at tage det næste 
skridt bliver genereret ud fra din virksomheds 
Parathedsvurdering og er første skridt på din 
omstillingsrute.

Vurdering i parathed
Lær dit parathedsniveau at kende, identificer mangler og muligheder og 
forbered din virksomhed på at kickstarte rejsen hen imod Cirkulær Økonomi

Benyt gratis MATChE parat-
hedsværktøj til at komme i 
gang med en hurtig screening 
af din virksomhed. Du behøver 
ikke at kende til Cirkulær 
Økonomi, da du blot skal 
vurdere din virksomhed på 
konkrete spørgsmål ud fra dit 
personlige ekspertiseområde. 
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2 Hvordan fungerer det?



Organisation

TIlbagetagning & efter endt brug Produkt- & serviceinnovation

Produktion & værdikædeSupport & vedligehold

Reguleringer & markedBrug, del & data

Strategi & forretningsmodel

39
virksomheder

9
industrisektorer

3Hvad er dimensionerne?

4Hvem er allerede engagerede?

”Godt værktøj for virksomheder til at starte 
evalueringen af nuværende situation”

- Legetøjsindustrien

Spørgsmålene er inddelt i 8 dimensioner, som favner bredt og alle har relevans for, hvor 
omstillingsparat din virksomhed er til Cirkulær Økonomi. Dimensionerne kan hjælpe til, at 
anskue, hvad Cirkulær Økonomi er i kontekst af din virksomhed. 



Udfør en parathedsprofil 
for din virksomhed i dag!

MATChE er et 3-årigt projekt, som er opstartet i februar 2017, og støttet af Industri-
ens Fond og drevet af konsortiet bestående af Danmarks Tekniske Universitet, 
Dansk Industri, Miljøstyrelsen og CHORA Connection. 
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