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” Genom att återbruka produkter 
minimerar vi mer utsläpp av 

koldioxid än den mängd vi släpper 
ut genom att bedriva vår verksamhet. 
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” 
GODSINLÖSEN 

NORDIC AB (GIAB) 

Ett entreprenörsdrivet bolag som gör 

business på hållbarhet. 

Godsinlösen Nordic AB (GIAB) är ett 
innovativt tillväxtbolag som implementerar 
processer och affärsmodeller i organisationer 
baserade på en cirkulär ekonomi. Hela 
affärsidén går ut på att återbruka produkter 
som våra kunder anser vara avfall. GIAB är 
experter på cirkulär ekonomi, återanvändning 
av produkter samt returlogistik. Där andra ser 
avfall och kostnader ser vi värdefulla resurser.  

 

GIAB grundades av Christian Jansson (idag 
GIABs VD) och Patrik Zalewski (idag säljare 
på GIAB) år 2012. Allt började som 
ett skrivbordsprojekt under namnet 
Godsinlösen och har vuxit till ett företag med 
ca 70 anställda och en omsättning på 150 
MSEK (2018). Hela anläggningen, inkluderat 
huvudkontor, är placerad i Staffanstorp. 
Härifrån utgår våra verkstäder och lager, vår 
försäljning via butiken Returhuset, ledning och 
administration samt hela vår kundtjänst. Under 
2018 startade vi upp i Norge och under 2019 
kommer vi att etablera oss i Danmark och 
Finland. 

 

 

 

AFFÄRSIDÉ 

GIABs affärsidé att är omvandla det 
som anses vara avfall till en ekonomiskt 
värdefull resurs. Cirkulär ekonomi på 
riktigt! Genom att implementera rutiner 
och affärsmodeller i organisationer 
baserade på en cirkulär ekonomi främjar 
vi omställningen till en cirkulär ekonomi. 

VISION 

GIAB ska vara en förebild i näringslivet 
där vi förenar ekonomisk lönsamhet och 
hållbarhet. GIAB ska vara en 
internationellt erkänd katalysator för 
resurseffektiv affärsutveckling och en 
avgörande aktör i omställningen mot en 
cirkulär ekonomi. 

Vi inriktar oss primärt mot storbolag då allt 
började med att vi levererade tjänster till 
försäkringsbranschen vilket idag går under 
affärsområdet Cirkulär skadeservice. GIAB har 
utvecklat fyra affärsområden – Cirkulär 
skadeservice®, Cirkulär godshantering, Hållbar 
IT samt GIAB Konsult. Samtliga är uppbyggda 
enligt principerna inom en cirkulär ekonomi, 
främst återbruk. 
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ORGANISATION 

I bilden nedan är bolagsstrukturen uppritad 
med samtliga affärsområden. 

ÄGARE

STYRELSE

VD
Christian Jansson 

ADVISORY BOARD

Jens Thulin &  Matilda Jarbin

CIRKULÄR SKADESERVICE

Christian Åkerman

- Mobilcirkeln®

- Godshantering

ÅTERBRUK

Jon von Knorring

- Hållbar IT

- Returhuset

KONSULTING

Matilda Jarbin  

EKONOMI

Pia Ringius

EKONOMIKONSULTER

Henrik Fors-Ellnér & Jim Forsberg
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GIABS VÄRDERINGAR 

På GIAB arbetar vi efter sex stycken 
värderingar som genomsyrar hela bolaget. 
Hållbarhet och lönsamhet är grundpelarna i 
vår affärsidé och det är på dessa premisser som 
vi driver företaget. Genom att vara ärliga mot 
varandra på GIAB – och mot våra kunder och 
leverantörer skapar vi förtroende och 
långsiktiga affärer.  

Vi sätter alltid kunden först och vi ska alltid 
leverera den bästa servicen som går att uppnå 
mot våra kunder. På GIAB är vi snabba, 
prestigelösa och handlingskraftiga, här saknas 
byråkrati och det är nära till snabba beslut och 
förändring – för att vi alltid ska utvecklas. Allt 
detta gör vi tillsammans med stor glädje. Vi 

har kul på jobbet! 😊 
  

Lönsamhet 
Entreprenörsdrivet bolag 

 

Service 
Kunden alltid först! 

 

Hållbarhet 
Vi är klimatpositiva! 

 

Handlingskraft 
Här går det undan! 

 

Glädje 
Vi har roligt på vår arbetsplats 

 

Ärlighet 
Vi är raka mot varandra 
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NÄR HÅLLBARHET GÅR HAND I HAND MED 

AFFÄRSNYTTA 

GIAB har integrerat sitt hållbarhetsarbete i 
affärsstrategin. Resultatet mäts i såväl 
ekonomisk lönsamhet som koldioxidbesparing. 
GIAB har en cirkulär affärsmodell vilket 
bevisas i grafen nedan, där vi har frigjort 

ekonomiskt tillväxt och negativ miljöpåverkan. 
Istället är vår omsättning starkt korrelerad med 
vår positiva klimatpåverkan – något vi är 
väldigt stolta över!  
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ÅRET I SIFFROR 
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ÅRET I SIFFROR 
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VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET? 

2018 har varit ett händelserikt år för GIAB. Året speglas av den fortsatt starka tillväxten och de 
utmaningarna ett tillväxtföretag står inför. Vi växte med 32 antal anställda, från 1800kvm till 4900kvm 
och med en ekonomisk tillväxt på 50 %

Några stora händelser under året som gått: 

FLYTTEN 

I mars genomförde vi en rockad i våra lokaler i Staffanstorp. Butiken blev kontor, kontoret blev IT-
verkstad och Returhuset flyttade in i delar av Plantagens lokaler. Denna omfattande flytt innebar att vi 
växte från 1800kvm till 4900kvm. Det nya kontoret på 700 kvm blev ett enormt lyft för organisationen då 
arbetsmiljön och trivseln ökade markant. Nu finns möjligheterna att fortsätta växa med många nya 
medarbetare innan vi blir trångbodda igen. 

NORGE 

2018 är året då vi lämnade Sveriges gränser och etablerades oss i Norge. Vi har idag en anläggning med 
kontor, godsmottagning, personal och den utrustning som krävs för att driva norska GIAB. I Norge 
kommer vi främst att satsa på försäkringsbranschen. Försäkringsbolagen Codan och INSR är befintliga 
kunder och dialog förs med Storebrandt, IF, Gjensidige m.fl. Vi fick än en gång affärsutvecklingscheckar 
av Tillväxtverket och Region Skåne på 250 000kr som använts för att starta upp verksamheten i Norge. 
Satsningen i Norge krävde mycket kapital men med många leads på gång så kommer vi vara up and 
running 100% under Q1 2019.  

RETURHUSET 

Returhuset har genomgått en enorm transformation. Från 1100kvm butik till 3500kvm med mer fokus på 
cirkulär ekonomi, hållbarhet och kvalitet. Andelen cirkulära varor har ökat och sortimentet med 
nyinköpta varor har blivit mer kvalitativt. Under våren fortsätter vi att utveckla butiken och satsar 
framför allt på hållbarhetskommunikation till våra kunder. I april 2018 öppnade vi upp ”Nya” Returhuset 
i nya stora lokaler på 3500kvm. Butiken består av mer cirkulära varor än tidigare men det finns 
fortfarande även nyinköpt sortiment. Det nyinköpta sortimentet är noga utvalt och producerat av hållbara 
material, med hög kvalitet av ansvarstagande leverantörer. Under 2018 genomgick Returhuset en stor 
förändringsprocess som fortlöper in i 2019. Ny större lokal, ett nyinköpt sortiment med högre kvalitet än 
tidigare, en ny organisation samt premiär för verkstäder i butiken. Cykelverkstad, skomakeri och IT-butik 
med reparation finns i dagsläget. I verkstäderna repareras produkter innan de går vidare till försäljning 
samtidigt som Returhusets kunder kan också komma med sina egna trasiga produkter och lämna för 
reparation/service

WWW.RETURHUSET.SE.  

I oktober lanserades vår egen webbshop www.returhuset.se. Webbshopen är en förlängning av vår fysiska 
butik Returhuset och ska komplettera försäljningen i Staffanstorp. Med hjälp av online -försäljningen når 
vi fler kunder runt om i Sverige. Initialt består utbudet av elektronik som mobiltelefoner, datorer och 
surfplattor med tillbehör men ska utökas till ordinarie sortiment under 2019. Försäljningen på Tradera 
och Blocket finns kvar men planen är att styra kunderna till returhuset.se. Webbshopen blev en succé! 
Mellan den 16e oktober och 31a december omsatte E-handeln 997 187kr ex moms. Totalt såldes 476 
artiklar varav majoriteten var Apple iPhone reparerade från utdömda telefoner från Mobilcirkelns. 

http://www.returhuset.se/
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HÅLLBAR IT 

Vi gjorde en stor satsning på det nya affärsområdet Hållbar IT. Jon von Knorring rekryterades till 
affärsområdeschef och en helt ny organisation med IT-tekniker rekryterades. Fem nya medarbetare 
anställdes, varav tre stycken från samhall. 

CIRKULÄR SKADEREGLERING 

I takt med att vi har blivit experter på mobiltelefoner och vårt samarbete med försäkringsbolagen har 
tätnat är det några av våra kunder som valt att lägga ut skadereglering av mobiltelefoner till GIAB. LF 
Skåne var först ut och idag reglerar alltså GIAB hela ärendet åt kund, från början till slut. Detta har 
många positiva effekter då GIAB som skapat processen även får hantera den. 

WHITE MONDAY  

Den 19 november stöttade vi initiativet White Monday som är en motreaktion till shoppinghysterin som 
råder under Black Friday 
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PRISER & UTMÄRKELSER 2018 

• Året började med att GIAB vann Årets Återanvändare 2017 under Återvinningsgalan den 25 
januari 2018. 

• GIAB tog hem segern i DI Gasselsprång region syd. 2018-04-26. 

• Jens Thulin blev utsedd till en av Sveriges hållbarhetstalanger av Aktuell hållbarhet. 

• GIABs VD Christian Jansson blev utsedd till Årets manliga stjärnskott, Entrepreneur of the 
year region syd i december och gick vidare till den nationella finalen i Stockholm.  
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NYA SAMARBETSPARTNERS & KUNDER 

• LF Dalarna – Cirkulär godshantering och Mobilcirkeln. 

• Ellos – Reklamationer & returer. Cirkulär godshantering. 

• DHL Borås, Eskilstuna, Örebro, Oskarshamn, Rosersberg, Uppsala, Värnamo, Västberga, 
Växjö. 

• BSH Group – Vitvaror och hemelektronik med estetiska skador.  

• Rowico – Möbler. 

• OCAB – Mobilcirkeln företag 

• Ellos - Mobilcirkeln företag 

• Finjakoncernen - Mobilcirkeln företag 

• CC-IT - Mobilcirkeln företag 

• Cdon - Mobilcirkeln företag 

• Vuxenförbundet Jönköping - Mobilcirkeln företag 

 

 

Folksams hållbarhetschef Karin Stenmar på besök.   
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” Jag har åkt över hela världen och så 
hittar jag det jag sökte i Staffanstorp! 
Per Stoltz, hållbarhetsansvarig, IKEA. 

 

Ni har tagit hela branschens linjära 
sätt att reglera och gjort den cirkulär! 
Karin Stenmar, hållbarhetschef, Folksam. 

 

 

Servicen, snabbhet och otroligt 
tydliga och omtänksamma i 
telefonsamtal. Stort tack till er! 
Kund, Mobilcirkeln. 

 

Det är så bra att vi arbetar med globala målen. 
Barnen kommer hem efter skolan och pratar om det 
och då är det så fint att vi kan diskutera det 
tillsammans vid middagsbordet med olika perspektiv.  
Medarbetare, Godsinlösen. 

 

Sagt om 
GIAB 2018 
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EKONOMI 

År 2018 var ett fantastiskt år för GIAB. En fortsätt tillväxt på nästan 50% med positivt resultat på 
1,2 MSEK. Omsättningen landade på 147 MSEK. Nedan presenteras en tabell med utvecklingen de 
senaste tre åren.  
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DE GLOBALA MÅLEN  

Vi på GIAB arbetar aktivt med de globala målen. Vi har valt ut sex stycken mål som är 
relevanta för vår verksamhet och som vi brutit ned i egna kvalitets-, miljö-, och 
arbetsmiljömål.  

 

Mål 3. Hälsa och välbefinnande 
 
GIAB vill att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats och må bra. Mål 3 syftar till att säkerställa 
ett hälsosammare liv och främja välbefinnande eftersom god hälsa är en grundläggande 
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential. GIAB har brutit ned mål 3 i ett 
arbetsmiljömål.  

 
Arbetsmiljömål: Sjukfrånvaro under 3 %  

Resultat: 5,72% totalt❌ 
 
 
             

 

Mål 5: Jämställdhet 
 
Mål 5 handlar bland annat om att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och säkra 
kvinnors deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer. I GIABs 
arbetsmiljöpolicy tar vi ställning att diskriminering ej får förekomma och vi strävar efter att ha en 
jämn könsfördelning på vår arbetsplats. 
 

Arbetsmiljömål: Vi ska vara en jämställd arbetsplats.  

Resultat: 46% kvinnor och 54% män. ✔ 
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Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 
Fram till 2030 ska den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion förbättras och vi ska 
sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tillsammans har vi 
på GIAB brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan genom att 
återbruka produkter och erbjuda våra kunder möjlighet till en hållbar konsumtion. Våra ekonomiska 
mål för framtiden går i linje med våra klimatmål. Mål 8 går också i linje med GIABs 
arbetsmiljöarbete, att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.  
 

 

Ekonomiskt mål: Omsättning år 2018 135 MSEK. 

Resultat: 142,5 MSEK ✔ 
 
             
  
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
  

Mål 9 verkar för en inkluderande och hållbar industrialisering där vi fram till 2030 anpassar industrin 
för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning med fler rena och miljövänliga tekniker 
och industriprocesser. Den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i 
alla länder ska förbättras. GIAB samarbetar nära Lunds universitet och deltar i flera olika 
forskningsprojekt (läs mer på nästa sida). Som ett innovationsbolag arbetar GIAB ständigt med att 
utveckla nya tjänster och affärsidéer baserade på en cirkulär ekonomi.  

 
Kvalitetsmål 1: Reklamationer Mobilcirkeln <10 %.   

Resultat: 6,6 % påbörjade och 2,9 % godkända. ✔ 
  

Kvalitetsmål 2: Kundnöjdhet försäkringstagare >92 %  

Resultat: 89 %  ❌ 
 
Kvalitetsmål 3: Leveranstid Mobilcirkeln 5 arbetsdagar i 90% av alla ärenden. 

Resultat: 5 arbetsdagar i 68 % av alla ärenden. ✔ 
             

 
 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 
Till 2030 ska mängden avfall i världen minska väsentligt genom åtgärder för att förebygga, 
återanvända och återvinna avfall. Hela GIABs affärsidé bygger på hållbar produktion och hållbar 
konsumtion och det genomsyrar allt vi gör. Vi visar att det går att göra business och tjäna pengar på 
detta sätt. Genom återbruk minimerade vi avfallet med 7 381 547 kg år 2018. En viktig del i vår tjänst 
är den hållbarhetsrapportering som vi redovisar för våra kunder. Det går i linje med mål 12 som tar 
upp att företags ska uppmuntras att integrera hållbarhetsinformation i sin rapportering. I vår butik 
Returhuset ökar vi medvetenheten om hållbar konsumtion till konsument, vilket också mål 12 berör. 
 

Miljömål: Återvinning max 10% av allt inkommande gods.  
 

Resultat: Under 2018 återbrukades 76 % av allt gods och 24 % återvanns ❌ 
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Mål 13. Bekämpa klimatförändringen 
 
Att bekämpa klimatförändringen är en del av vår långsiktiga affärsstrategi och vi mäter företagets 
framgång i besparad koldioxid tillsammans med ekonomiskt resultat. Klimatåtgärder ingår i vår 
strategi och vi ökar medvetenheten kring klimatförändringen, vilket omfattas av mål 13. År 2019 
minimerade vi koldioxidutsläppen med 3 381 209 kg. 
 
 

Miljömål: Vi ska vara klimatpositiva. 

Resultat: Vi är klimatpositiva. ✔ 
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FORSKNING & UTVECKLING 

CIRCULAR METRIC PROJECT 

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare 
och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa en 
tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Projektet har 
genomförts av Rise och IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för det strategiska 
innovationsprogrammet Re:source. Måttet, som tagits fram i en tidigare studie, har 
benämningen ”C” och tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som 
cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Till exempel ger 
återanvänd koppar ett betydligt högre cirkularitetsvärde än exempelvis samma mängd återanvänt 
träspån. Tillsammans med 18 företag har måttet nu testats på verkliga produkter. Resultatet lovar 
gott; 14 av 18 företag kunde räkna fram värdet på den andel återanvänt material de har i en viss 

produkt. Projektet har visat att måttet fungerar för att mäta värdet av återvunnet material i produkter 

vid ny- och återtillverkning, renovering och vid återanvändning av komponenter. Måttet tar däremot 
inte hänsyn till produktlivslängd och inte heller till de utsläpp som orsakas av att produkten används. 
För GIABs del tittade man på GIABs datorer (Mac Book) och konstaterade att de har ett värde på 
1, det högsta värdet för cirkularitet. 

MISTRA REES 

REES-projektet löper över fyra år och 2018 var ett år med lägre aktivitet för GIABs del. Som 
deltagare i forskningsprojektet är man aktiv i olika delar av projektet. År 1 var GIAB mycket 
involverade och kommer även vara det under år 2019. 

TILLVÄXTVERKET 

Hösten 2018 ansökte GIAB om finansiering för att utveckla en digital plattform med syfte att 
förenkla reparation och återbruk av produkter för konsumenter. Tillväxtverket beviljade 700 000 
SEK till GIAB för att genomföra projektet.  

KOMMANDE PROJEKT 

Under året deltog GIAB i flera ansökningsprocesser för forskningsprojekt som kommer löpa under 
år 2019. Cirkulära Skåne som fokuserar på hur vi främjar cirkulär ekonomi inom offentlig 
upphandling samt SLEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system. 
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There’s no business on a dead planet 

 

 

Så självklart kommer vi på GIAB att fortsätta att 
förena ekonomiska tillväxt och lönsamhet med 

konkret hållbarhetsarbete även 2019!  


