
Abrella er etableret i 2015 med en vi-
sion om at skabe verdens bedste byer 
i regnvejr og har franchisetagere i 

seks lande herunder Danmark.
Abrellas forretningskoncept bygger på, at 
sælge paraplyer med reklamer og en til-
hørende paraplyholder til forretningsdri-
vende, hvor Abrella sikrer, at det aftalte antal 
paraplyer er til rådighed gennem ugentlig 
genopfyldning.  Forretningerne kan udlåne 
paraplyerne gratis til brugere/kunder i tilfæl-
de af regnvejr, hvorefter brugerne skal retur-
nere eller placere paraplyen et andet sted i 
byen under ordningen. I Aarhus er der ca. 
100 forretninger, der deltager i ordningen.

Ønskede ny inspiration
Medstifter af Abrella Mattias Edström 
fortæller: 

- Vi var nysgerrige og enige i ledelsen om, at vi 
gennem vores deltagelse i projektet ønskede at få 
andre øjne på vores indvirkning på miljøet, skabe 
mere intern fokus samt inspiration til at gøre tingene 
bedre. Vi får produceret vores paraplyer i Kina og 
har haft svært ved at påvirke producenten i en mere 
bæredygtig retning. 
Projektet har givet god inspiration til vores fremti-
dige arbejde – og ikke mindst fået skabt overblik og 
prioritering af indsatsen.
Vi har således konkretiseret vores indsats for øget 
bæredygtighed på både kort og lang sigt gennem 
vores nye Road Map, som beskriver den planlagte 
indsats frem til 2023, fortæller Mattias Edström.

ABRELLA 
fik fokus på 

genanvendelse
af brugte paraplyer 

For Abrella ApS har deltagel-
sen i Region Midtjyllands 
projekt Rethink Business 
– Fokuseret Værdikæde-
samarbejde givet gode 
ideer til branding og ind-
satser for genanvendelse 
af brugte  paraplyer og 
prioritering af den videre                            
bæredygtighedsindsats.

Rethink Business

”Sender vi gode ting ud, får vi 
også gode ting tilbage”

Mattias edstRöM, 
MedstifteR aBRella aps



Hvor bliver paraplyerne 
af?
Det har vist sig, at en del pa-
raplyer aldrig bliver afleveret 
igen, fordi de bliver glemt 
hjemme, andre steder i byen 
eller i bussen. For at få nogle 
af disse paraplyer tilbage, har 
Abrella indgået en aftale med 
Aarhus Sporveje om at hente 
glemte paraplyer under betin-
gelse af, at Abrella modtager 
alle glemte paraplyer.
- Vi har efterhånden indsamlet 
en del brugte paraplyer. Vores 
egne paraplyer har vi direkte 
sat i omløb igen, mens vi har været mere i tvivl om, 
hvad vi skulle gøre med andre typer og fabrikater af 
paraplyer. 
- Vi synes derfor, at det gav god mening, at vores 
projekt skulle fokusere på genanvendelse af brugte 
paraplyer, som ikke er vores egne, siger  Mattias 
Edström.

Fra idé til afprøvning
Som led i projektet blev en paraply adskilt for at 
identificere dens bestanddele og muligheder for 
genanvendelse og genbrug. 
Mattias Edström fortæller: 
- Vi har været omkring mange ideer til at genan-
vende komponenter eller materialer fra paraplyen 
til fx nye tasker. Vi har bl.a. taget kontakt til en de-
signskole, en række butikker, der sælger produkter 
baseret på genanvendte materialer og en tekstilmølle 
for at få så mange gode ideer som muligt og finde 
potentielle samarbejdspartnere til at modtage de 
brugte paraplyer. 
- Men som vi har lært af cirkulær økonomi, er det 
mest bæredygtigt at genbruge paraplyen i sin nu-
værende funktion. Vi tænker derfor, at genan-
vendelse af komponenter og materialer primært er 
relevant for ødelagte paraplyer. Funktionsdygtige 
paraplyer, der ikke er fra Abrella, vil vi hellere sælge 
eller forære til en socialøkonomisk virksomhed. De 
kan så sortere og sælge de brugte paraplyer til nye 
brugere og på den måde tjene penge til velgørende 
formål.
- Der er muligvis en ny forretning i dette koncept, 
men for os handler det i lige så høj grad om, at vi 
opfylder vores vision, tager ansvar for vores par-
aplyer og forlænger deres levetid. Samtidig får vi 
mulighed for at fortælle den gode historie til vores 
kunder og brugere og dermed opnå en branding-

værdi, siger Mattias Edström.

Nyt forretningskoncept på 
vej 
Abrella arbejder nu på lance-
ring af et revitaliseret forret-
ningskoncept, hvor paraply-
erne er uden reklamer men 
tilkoblet en pantordning via 
en app-løsning og i en højere 
kvalitet og et bedre design. 
Forretningerne kan stadig 
udlåne paraplyerne gratis til 
brugere/kunder i tilfælde af 
regnvejr, hvorefter brugerne 
skal returnere eller placere 

paraplyen et andet sted i byen inden 10 timer, hvis 
de vil undgå at betale for lån af    paraplyen.

Det nye forretningskoncepts bæredygtighed 
Det nye forretningskoncept indebærer, at paraply-
erne bliver mere bæredygtige gennem en længere 
levetid og mange flere gange brugeranvendelse 
end de nuværende. Til gengæld er paraplyerne ma-
terialemæssigt ikke mere miljøvenlige end de nu-
værende.
Mattias Edström fortæller: 
- Vi har i projektet haft gode diskussioner om, 
hvordan vi kan gøre vores nye paraplyer materi-
alemæssigt mere miljøvenlige. 
Vi har valgt, at dette skal være vores mere langsig-
tede indsats, da det kræver et mere udbygget samar-
bejde med vores producent i Kina. I de kommende 
år vil vi således gøre vores paraplyer mere miljøven-
lige ved at arbejde med valg af bedre materialer og 
evt. udvikle en helt ny og mere bæredygtig paraply. 
Her vil vi bl.a. se på materialevalget (anvende rene, 
fornybare, genanvendelige og/eller genanvend-
bare materialer) og muligheden for at adskille og 
reparere paraplyerne (Design for Disassembly), så 
paraplyerne får en lang levetid.
Paraplyernes forlængede levetid fik også værdi via 
ideen om at kontakte en socialøkonomisk virksom-

”Vi har et samfundsansvar 
for paraplyerne 

– også efter salget”

Mattias edstRöM, 
MedstifteR aBRella aps

Mattias Edström, medstifter Abrella ApS



hed, som så kunne modtage de brugte paraplyer, 
renovere dem om nødvendigt og sælge dem på 
gaden.

Får Abrella flere kunder ud af indsatsen?
- Vi oplever at en del af vores kunder f.eks. hotel-
kæder stiller spørgsmål til bæredygtigheden ved 
vores forretningskoncept og paraplyer. Gennem 
vores projektdeltagelse kan vi nu bedre besvare 
deres spørgsmål og synliggøre vores indsats f.eks. 
via vores web.
Samtidig kan vi udmønte vores indsats i en konkret 
løsning for genanvendelse af brugte paraplyer, som 
vi efter test i Aarhus kan udbrede til vore franchise-
tagere i de forskellige lande. På den måde bliver de 
også mere bæredygtige og kan fortælle den gode 
historie om, at vi tager ansvaret for de brugte para-
plyer, fortæller Mattias Edström.

Samarbejdet 
- Vi har fået rigtig god inspiration og haft spæn-
dende diskussioner med det virksomhedsrettede 
team, som også har hjulpet os med at konkretisere 
indsatsen i vores Road Map. 
Endvidere har teamet på en fælles workshop bidra-
get til udvikling af vores nye forretningskoncept for 
brugte paraplyer. 
Projektet Rethink Business er det perfekte projekt 
for en virksomhed, der ønsker at udvikle smarte for-
retningsområder og samarbejder, der handler om 
bæredygtighed. Menneskerne bagved har et højt 
niveau af viden og erfaring. 
Vi vil derfor varmt anbefale andre virksomheder at 
deltage i et tilsvarende forløb med Lifestyle & De-
sign Cluster og vores konsulent fra Milestone Pro, 
slutter Mattias Edström.
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PRIMÆRE PRODUKT
Salg af paraplyer til udlån

ANTAL ANSATTE
5

OMSÆTNING
1,6 mio. kr.

FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET
På kort sigt genanvendelse af brugte para-
plyer og på længere sigt udvikling af mere 
miljøvenlige paraplyer baseret på genanven-
delige materialer og Design for Disassembly. 

PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET 
VÆRDIKÆDESAMARBEJDE

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret 
Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt 
begyndende med første forløb over cirka 12 
måneder i 2016-2017. 
Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle 
& Design Cluster, www.ldcluster.com. Projek-
tet er finansieret af EU´s Regionalfond samt 
Vækstforum i Region Midtjylland.
Projektet giver de deltagende virksomheder 
viden om Cirkulær Økonomi og nye samar-
bejdsmodeller via fokus på ressourceeffek-
tivisering og på at øge den værdi, produkt 
eller serviceordning skaber. På denne bag-
grund udvikles løsninger med fokus på at for-
længe produkters levetid, mindske skadelige 
miljøpåvirkninger, minimerve affald og sam-
marbejde på tværs af værdikæder samt job-
skabelse. 
Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til 
at udvikle en ny grøn forretningsmodel og  
optimere værdikæden.
Resultaterne opnås i samarbejde med part-
neren Væksthus Midtjylland samt eksterne  
eksperter og rådgivere.


