
 

  

 
Hur kan cirkulära affärsmodeller 
bidra till en hållbar konsumtion? 

Miljötillståndsdagen 2018-01-30  
 
 
 
 

Matilda Jarbin 
Hållbarhetschef, Godsinlösen  

   

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentation av mig själv. Hur många känner till Godsinlösen?Vi gör pengar av skräp (eller avfall som våra kunder tycker). Jag ska berätta mer sen.



 

  

 
 

Vilka är GIAB? 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur många känner till Godsinlösen?Vi tjänar pengar på skräp



Presentatör
Presentationsanteckningar
Artikel i DI från 2015. Berätta storyn – hur allt började med. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Sen insåg vi att majoriteten är mobiltelefoner och det har varit en viktig framgångsfaktor. Denna är trasig men den är värdefull.Vad tänker ni på när ni ser denna trasiga telefon? Här ser jag en telefon som måste lagas – tänker på resurshållning och slit-och-släng. Värdefulla jordartsmetaller och indium som snart är slut. Nyproduktion av en mobiltelefon = 86 kg avfall och 64 kg CO2Nyproduktion av en dator = 1 200 kg avfall och 69 – 200 kg CO2



Presentatör
Presentationsanteckningar
Min chef ser pengar. Att vi kan tjäna pengar. Och att ju fler mobiler som går sönder – ju mer tillväxt får bolaget.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Snabbt flöde. Vi får in en trasig telefon och ser till att den blir reparerad och skickar ut reparerade enheter. GIAB ser till att telefoner repareras så att man slipper köpa helt nya.2016 – 25 000 telefoner och det dubblar vi i år. 



Cirkulär skadeservice 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

GIAB 

GIAB 
KONSULTING  

RETURHUSET® CIRKULÄR 
GODSHANTERING 

CIRKULÄR 
SKADESERVICE® 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi återanvänder helt enkelt gods från andra stora bolag. Försäkringsbolag, logistikbolag och E-handelsbolag. 92% återanvändning.Beskriv cirkulär godshantering



Vi tjänar pengar på att vara länken mellan det som ses 
avfall och omvandlar det till en ekonomisk resurs.  

Cirkulär ekonomi på riktigt! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi gör affärer på cirkulär ekonomi.Ett kreativt, innovativt tillväxtbolag som utmanar de stora!Vi implementerar rutiner och affärsmodeller baserade på en cirkulär ekonomi. Återanvändning! Start år 2013 Ca 50 anställda Omsättning ca 100 MSEK/år 2017 Huvudkontor/anläggning: Staffanstorp Logistikhubbar: Stockholm & Växjö Forskningsprojekt REES, IIIEE, Lunds Universitet m.fl





Presentatör
Presentationsanteckningar
Berätta om nya RH



Hur ska vi kunna konsumera hållbart? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur ska konsumenten kunna shoppa hållbart? Det är näringslivet som står för omställningen. Jag tror inte konsumenten kan välja det. Kunden vet inte vad den vill ha.



Cirkulära affärsmodeller 
Att frikoppla negativ miljöpåverkan med ekonomisk tillväxt 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är näringslivet som står för omställningen. Vi skapar cirkulära produkter som konsumenten kan köpa.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Någon som kan gissa vad detta är?



Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta visar att vi har en cirkulär affärsmodell. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Hållbarhet – 3 dimensioner som man pratar mycket om men som sällan efterlevs vilket det måste göra. Personlig åsikt – det tycker jag är synd. GIAB ett bra exempel på där miljö – ekonomisk – och social hållbarhet är med. Då blir det win-win-win och framgågnsrikt. Och långsiktigt. Miljö – koldioxid, avfall, resurser. Social - vi har skapat många arbetstillfällen för människor som står utanför arbetsmarknaden. Det behövs handpåläggning och praktiska yrken är svåra att hitta idag.



 
Affärsnytta genom innovation & cirkulär ekonomi 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En förutsättning för att kunna göra långsiktiga affärer och tjäna pengarDet är lönsamt att göra affärer på hållbarhet och att det finns massa affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet.cirkulär ekonomi är en metod för att göra hållbara affärer. Vissa har fattat detta. Ta exempel på företag som väljer att arbeta cirkulärt. HM cirkulär strategi. Nike – closed loop vision. Phillips ”light is a service”. Filippa K och Houidini. GIAB – vi reparerar telefoner och det är ju inget nytt tänker ni. Men det är affärsmodellen som är ny. Som bygger på innovation i försäkringsbranschen. 



David med Goliat 
Samarbeten som skapar lönsamhet i en cirkulär ekonomi 

   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förklara varför vår affärsmodell är unik. Bygger på samarbeten.Små – stora bolagVinstdelning



Slit och släng-samhället har blivit köp och släng-samhället 
Exempel på en cirkulär affärsmodell som säljer funktion istället för produkt 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel på cirkulär affärsmodell.Vi började från början vilket är enklare- Det är svårt att göra om en befintlig affärsmodell men det gäller att våga.



”SAS toppar listan över Sveriges största börsbolag som ökade sina utsläpp mest år 2016”. 

Utsläppen ökade med 298 353 ton koldioxid. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel på en icke hållbar affärsmodell – ju mer tillväxt, ju mer utsläpp. SAS ökade utsläppen mestSAS toppar listan över Sveriges största börsbolag som ökade sina utsläpp mest förra året. �– Även i år ökar utsläppen, säger Lars Andersen Resare som är hållbarhetschef på SAS.Vi flyger allt mer och det har SAS märkt av. Det resulterade i att SAS var det företag som ökade sina utsläpp mest bland de största börsföretagen i Sverige. Utsläppen ökade med hela 298.353 ton koldioxid.– Vi har haft en stark tillväxt, säger Lars Andersen Resare som är hållbarhetschef på SAS. Det är många som vill flyga med oss. Det har inneburit att vi har gjort flera flygningar, haft fler passagerare och utsläppen har ökat något



Framtiden? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ReturhusetKonsultingCirkulär godshantering – nyanställda, hållbar IT. Tittar på andra branscherReparation till slutkonsumentTrendspaning: Returlogistik!



There is no business 
on a dead planet 

   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Knyt ihop säcken med att det det måste vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbart för att det ska vara långsiktigt gångbart. För att verkligen göra skillnad.Detta fattade CJ och PZ. Ta exemplet med plastpåsar. Betalning -> konsumtion minskar. Det skapas ett incitament.



Tack! 

Matilda Jarbin 
Hållbarhetschef 
0704-127372 
matilda.jarbin@godsinlosen.se 
www.godsinlosen.se 
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