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Vi har reduceret, eller helt 
undgået, dette indkøb.  

Vi fandt ud af, at indkøbet  
ikke længere tjener et formål, 

eller at vi kunne forbedre 
processen eller logistikken 
omkring den opgave, det  

var tiltænkt.

Produktet kan købes som  
en service. 

Produktet kan lejes/lånes  
for en kortere periode. 

Produktet kan lejes som en 
”pay per use”-løsning

Produktet kan købes med  
en cirkulær tilbagetagnings-

ordning. Dette kan også  
være i producentens  

interesse, da det bidrager  
til en grøn profil.

Genbrug

Der er allerede et produkt  
i organisationen, der kan  
bruges til formålet, så det  
er ikke nødvendigt at købe 

nyt.

Det giver mening at købe 
produktet brugt.

Produktet kan sælges  
brugt, når det er en fordel  

at gøre dette.

Når produktet er udtjent,  
kan det genanvendes, da  

det er lavet af gen-
anvendelige materialer.

Produktet er lavet af  
bæredygtige materialer  

(materialer, der ikke  
inde holder skadelige  

stoffer for hverken  
mennesker eller miljø).

Produktet er lavet af  
forny bare materialer (fx træ 

eller andre vedvarende  
ressourcer).

Produktet er CO2-neutralt.

Produktet har en positiv 
CO2-effekt.

Produktet, samt  
produktion og transport  

af dette, lever op til  
organisationens  

overordnede visioner for  
den grønne omstilling.

Indtænk

Tilbud er indhentet på  
basis af den totale økonomi 

for produktets levetid i  
forhold til fx indkøb,  

reparation og vedligehold 
(TCO eller Total Cost of Ow-

nership).

Teknologi og/eller data-
indsamling kan integreres  
(for at kortlægge korrekt 

brug, optimere vedligehold, 
tilgængelighed, lokation, va-

redeklaration mm.).

Brugeren af produktet skal 
oplæres for at fremme den 

korrekte brug og undgå 
fejlanvendelse.

Vedligehold

Produktets levetid kan for-
længes (ikke-teknologisk) 
gennem reduceret og/eller 

bedre brug.

Den totale økonomi for 
produktets levetid (indkøb, 
reparation og vedligehold)  

er bedre end ved  
konkurrerende produkter

Det er muligt at opgradere  
og optimere produktet efter 

køb for at imødekomme  
nye behov i fremtiden.

Produktets reklamationsret 
har så lang tidsperiode, at 

den matcher produktets  for-
ventede livstid.

Produktet har en reklama-
tionsret, der også dækker 

udskift af dele samt  
vedligehold.

Samarbejd

Jeg har undersøgt  
brugernes behov for at sikre, 
at produktet matcher beho-

vet.

Jeg har været i dialog med 
relevante aktører på  

markedet for at afdække 
cirkulære potentialer og 

samarbejde om at matche 
brugernes behov.

Jeg har undersøgt, om der  
er andre brugere med  

samme behov og været i  
dialog med dem om mulig-

heden for fælles indkøb.

Jeg har fået cirkulære  
indkøbseksperter til at lave 

en analyse for bedre at 
kunne udnytte de cirkulære 

potentialer.

Design

Produktet kan indstilles  
så det kan tilpasses den  
enkelte bruger og/eller  

tiltænkt brug.

Produktet er designet, så  
det er nemt at vedligeholde 

og reparere.

Produktet er designet på  
en måde, der gør det nemt  
at skille ad, så materialerne 
er lettere at genanvende.

Produktet er lavet af  
genanvendelige materialer.

Når produktet er udtjent,  
kan det genanvendes, da  

det er lavet af genanvende-
lige materialer.


