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SDG 12: Ansvarligt  
forbrug og produktion

Delmål 12.5: Inden 2030 
skal affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og 
genbrug.

”Målet er at tage et stort skridt i retningen 
af en cirkulær forretningsmodel”
Tøjet fra danske Wood Wood er skabt til at holde længe. Derfor giver 
det god mening, at kunderne afleverer det tilbage til virksomheden, 

så det enten kan gensælges eller genbruges.

Aflever dit brugte tøj tilbage, giv det et ekstra liv, og gør samtidig noget godt for miljøet. 
Sådan lyder budskabet fremover fra det danske streetwear-brand Wood Wood, der vil 
gøre op med tanken om, at brugt tøj bare smides ud. Initiativet er blot ét element i Wood 
Woods forsøg på at reducere virksomhedens CO2-aftryk og bevæge sig i retningen af en 
cirkulær forretningsmodel. Det fortæller Head of Product Development hos Wood Wood, 
Allan Sarup:
 “Som ansvarligt tøjbrand har vi en ambitiøs CSR-strategi, som vi følger, når vi udvikler 
nye kollektioner. Vi har også en klar fornemmelse af, at det er noget, vores kunder forven-
ter af os. Vi ved, at vores kunder har en holdning til bæredygtighed både i deres valg af 
tøj, generelle indkøb og hele den livsstil, de stræber efter.”
 I modebranchen er det især materialerne, der sætter et stort CO2-aftryk, fortæller 
Allan Sarup. Derfor er det et oplagt sted at sætte ind:
 ”Ca. 75 pct. af tøjbranchens klimaaftryk kommer fra materialerne alene. Derfor har vi 
gjort en stor indsats for at inkludere bæredygtige materialer i vores design. Det gælder 
f.eks. økologisk bomuld i stedet for konventionel bomuld, genanvendt uld i stedet virgin 
wool eller genanvendt polyester i stedet for ny polyester. Heldigvis findes der mange bæ-
redygtige alternativer, men det kræver stadig en indsats og en vedholdenhed at tænke 
dem ind.”

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri- 
virksomheder skabt af UNDP med støtte fra Industriens Fond. Programmet har  
fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene.  
Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte.



 I SDG Accelerator-programmet har Wood Wood arbejdet med at tage virksomhedens 
bæredygtighedsstrategi til næste niveau og lægge grundstenen til en cirkulær forret-
ningsmodel, fortæller Allan Sarup:
 ”Et af vores absolutte hovedmål hos Wood Wood er at producere kvalitetstøj, som 
både kan holde længe, og som man som forbruger også er glad for i lang tid. Vi ved dog 
også, at forbrugerne på et tidspunkt har lyst til at skifte garderobe, selv om deres tøj godt 
kunne have et længere liv. Som producent vil vi gerne tage ansvar for, at tøjet får et nyt 
liv, ved at det enten gensælges, som det er, eller genbruges som en del af et nyt produkt. 
SDG Accelerator-programmet har i den henseende hjulpet os med at fintune en model, 
hvor vi både sikrer bæredygtighed og kan drive en sund forretning.”
 På Frederiksborggade i København har Wood Wood allerede indrette en såkaldt 
Museum-butik, hvor der sælges tidligere kollektioner og udgåede produkter. Her er det 
oplagt også at sælge det tøj, der skal have nyt liv, fortæller Allan Sarup:
 ”Tanken er, at forbrugerne må komme tilbage med deres Wood Wood-tøj uanset 
stand. Herefter må vi så vurdere, hvorvidt tøjet kan gensælges eller genbruges. Det inspi-

rerende ved Wood Wood Museum er, at vi har en slags legeplads uden for de almindeli-
ge butikker, hvor vi lettere kan eksperimentere med forskellige koncepter. Bæredygtighed 
handler jo ikke kun om de store sværdslag, men også om hele tiden at lære og forbedre 
sig.”
 Næste skridt for Wood Wood er at lancere genbrugskonceptet, så kunderne får lyst til 
at aflevere deres brugte tøj. Det betyder bl.a., at Wood Wood fremover vil give hele 15 
pct. rabat på køb af en ny vare, når man afleverer en gammel vare til genbrug. Samtidig 
skal der indsamles en masse viden om det afleverede tøj, fortæller Allan Sarup:
 ”Endnu ved vi jo ikke, præcis hvad vi får ind, og hvad vi så skal gøre ved det. Noget 
kan måske repareres, noget kan upcycles, dvs. genbruges på nye kreative måder, og 
noget skal måske helt skilles ad, så det blot er fibrene, der genanvendes. Når vi har den 
viden, kan vi lægge en detaljeret plan for håndteringen, og så skal vi selvfølgelig ud i de 
andre lande, hvor Wood Wood er tilstede, så vi kan implementere alle de gode initiativer 
på internationalt niveau.”

FAKTA OM WOOD WOOD

• Grundlagt i Danmark i 2002.
• Inspireret af 90’ernes street style.
• Hovedkontor i København.
• Butikker i London, København, Aarhus 

og Berlin.

SÅDAN BIDRAGER WOOD WOOD 
TIL VERDENSMÅLENE

• Wood Wood vil give sine kunder 
mulighed for at aflevere deres gamle 
Wood Wood-tøj til genbrug.

• Det indleverede tøj skal enten gen-
sælges eller genanvendes afhængigt 
af stand.

”For Wood Wood er nøglen til øget bære-
dygtighed at skabe langtidsholdbart tøj 
og derefter facilitere den proces, hvormed 
tøjet kan overdrages fra forbruger til 
forbruger for at udnytte dets fulde levetid. 
Målet er, at intet tøj fremover skal ende 
som dødvægt i garderobeskabe. Det skal 
tilbage i cirkulation, have flere liv, bruges 
og elskes på ny.”

Per Gasseholm
CEO, Wood Wood
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