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Jula – ingenting kan stoppe deg nå!
Jula AB, retailforetaket med base i Skara, er en del av det familieeide konsernet Jula Holding. I takt med 

at handelsvirksomheten har vokst, har det blitt utviklet forskjellige virksomhetsområder og oppstått 

forretningsmuligheter. Konsernet står i dag på seks ben, der Jula Holding er morselskapet. Tanken er at 

konsernet skal kjøpe, starte og utvikle nye og eksisterende virksomheter. Synergi og merverdi er sentralt, 

konsernet skal ha virksomheter som kan dra nytte av hverandre. I konsernet inngår selskap innen handel, 

eiendom, logistikk, bank, hotell og energi.  

Jula AB vil motivere mennesker til selv å gjøre hverdagen enklere og skape et aktivt og givende liv. Jula har et 

bredt produktsortiment innen hjem, hage og fritid, som inspirerer hendige, gjør-det-selv-personer. Her kan 

huseiere, hjemmefiksere, gårdbrukere og håndverkere finne det meste, og sammen skal vi gi alle mennesker 

lyst til å fikse ting selv.

110 varehus
 

 

 15 Polen

37 Norge

58 Sverige

Triaden

Backaplan

Hässleholm

Kungsbacka

Bergen

Molde

Avesta

Nowy Sącz

Szczecin Mieszka

I 2020 ble det åpnet 
totalt 9 nye varehus

2020

Varenes vei
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Våre egne varemerker

Harde fakta

Jula – ingenting kan stoppe deg nå!

 

9064 MSEK

Omsetning 

43 %
Soliditet 

El-artikler og belysning Biltilbehør, bilkjemikalier

El-verktøy og maskiner Grillprodukter

Hagemøbler

Sykkel- og fritidsprodukter

Håndverktøy og jernvarer

Hjemmeelektronikk

Husholdningsprodukter Baderomsinnredning

Klær og verneutstyr

  

53 % 53 % 
Vindkraftverkenes årlige 

kapasitet er på 

av forbruket for 2020 Retail Awards  
- Årets Logistikksatsing 2020

Digitale kvitteringer sparte fjerde kvartal 

2020 for nær  
300 000 meter  

kvitteringspapir

* Les mer på side 22-23

Covid-19 compliant

Certified 2020

Varenes vei
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Bærekraftåret 2020

I enhver krise oppstår det muligheter, og medarbeiderne våre har 
tatt et stort ansvar og stilt opp på en fantastisk måte. Gjennom hardt 
arbeid har vi metodisk utviklet virksomheten videre med et mål 
om alltid å gi kundene det best mulige tilbudet. Under vanskelige 
forhold har vi håndtert pandemien godt. Jula har for eksempel blitt 
covid-19-sertifisert samtidig som vi satt ny salgsrekord.  

I kjølvannet av koronapandemien har det også oppstått nye 
arbeidsforhold som viser at de digitale verktøyene fungerer veldig 
godt. Arbeidsmåtene våre har forandret seg på mange måter, vi har 
for eksempel hjemmekontor med mer fleksible arbeidstider, digitale 
møter, innkjøpsarbeid med digitale messer, digitale omvisninger i 
varehusene osv.
 
Mye av det vi har lært i løpet av året, tar vi med oss inn i fremtiden 
for å oppnå økt bærekraft og bestandighet. Hos Jula sikter vi alltid 
høyere, derfor kan vi sikkert utvikle det digitale enda mer. Hvis disse 
nye arbeidsmåtene kan redusere unødvendige reiser, og kanskje til 
og med redusere stress, er det selvfølgelig av stor verdi. 

 
I 

2020 begynte vi å bygge ut det nye kvalitets- og bærekraftsenteret 
som skal tas i drift i begynnelsen av 2021. Kvalitetssenteret er en 
stor satsning på cirka 40 millioner kroner som omfatter cirka 9000 
kvadratmeter. Med det nye kvalitetssenteret kommer vi til å øke 
kvaliteten på sortimentet innenfor våre egne varemerker enda mer, 
og vi kommer til å kunne betjene kundene enda bedre og bredere. 

2020 ble et av de mest spesielle årene de fleste av oss har opplevd. Det ble et år der hele verden 
var preget av korona og pandemihåndtering.

Et prosjekt vi prioriterer, er emballasjeprosjektet vi startet i 2020. Det 
handler blant annet om å eliminere, optimere og redusere materia-
le og emballasjevolum. 
 
I 2020 ble det også opprettet et nytt konsernselskap, Jula Miljö & 
Energi. Selskapet har blant annet kjøpt to vindkraftparker, en i Ta-
num og en i Uddevalla. Vi har nå en energiproduksjon som tilsvarer 
omlag halvparten av Julas totale energiforbruk. Det har også blitt 
foretatt investeringer i flere selskaper som arbeider aktivt for å redu-
sere klimapåvirkningen: Biosorbe, LifeClean, Ljusgårda, Organofuel 
og eSite. Selskapet har hatt en aktiv start, og virksomheten kommer 
til å fortsette å være offensiv også i 2021. 

Julas sentrallager i Skara har i løpet av 2020 blitt utvidet med et 
kompaktlager på cirka 28 000 kvadratmeter. Totalt er lageret nå på 
cirka 178 000 kvadratmeter. Sentrallagerutvidelsen bygges i tråd 
med «green building», med fokus på energieffektivitet og ekstra 
isolering i tak osv. 

Det vil bli byttet om til LED-belysning i en enda større del av sentral-
lageret i løpet av året. Dette er nok en anselig investering som på 
sikt vil innebære en betydelig energieffektivisering av anlegget.
 
Mye har skjedd i året som har gått. Nå ser vi virkelig frem til et nytt 
og spennende år der vi skal ta ytterligere skritt for å nå våre ambisiø-
se målsettinger for bærekraft og ansvarlig drift!

 
«Hos Jula har vi fortsatt et sterkt fokus 
på bærekraft og kvalitet, det er noe vi 

tar på alvor.»
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Interessentdialog og vesent-
lighetsanalyse

Gjennom ulike typer interessentdialoger får vi greie på hva som er 
viktig. Informasjonen bearbeides deretter i en vesentlighetsanalyse 
for å gjøre oss i stand til å fokusere på spørsmålene innen bære-
kraftområdet som våre interessenter betrakter som nødvendige, og 
som vi kan påvirke. 

Vesentlighetsanalysen bygger på at bærekraftspørsmålene klassifise-
res på bakgrunn av to perspektiver: 

Interessentenes perspektiv – hvilke forventninger, ønsker og bekym-
ringer forekommer på bærekraftområdet, og hvilken betydning har 
disse for interessentene? 

Kunder, medarbeidere, eiere, leverandører, samfunn og myndigheter er Julas primære interessenter. 
For oss er det viktig å ha dialoger og hente informasjon om hva disse interessentene betrakter som 
vesentlig, også med hensyn til vårt bærekraftarbeid.

Påvirkningsperspektivet – hva betyr disse forventningene, ønskene 
og bekymringene for Jula nå og i fremtiden, og hvilke spørsmål kan 
vi påvirke? 

I modellen nedenfor har vi visualisert analysen vår.
Julas bærekraftstrategi tar utgangspunkt i spørsmålene som betyr 
mye for våre interessenter og for oss som selskap, og der vi har 
mulighet for å påvirke. 

INTERESSENTENES VIKTIGE SPØRSMÅL VEDRØRENDE BÆREKRAFT

Produktkvalitet og 
sikkerhet
Transparens
Miljømerkinger
Sirkulerbarhet

Arbeidsmiljø
Utvikling og karrieremu-
ligheter
Redusert klimapåvirk-
ning
Forretningsetikk
Mangfold og likestilling

Redusert klimapåvirk-
ning
Langsiktig, bærekraftig 
utvikling
Forretningsetikk
Menneskerettigheter
Antikorrupsjon 

Sosialt ansvar
Produktkvalitet og 
sikkerhet
Langsiktig utvikling

Samfunnsengasjement
Arbeidsmiljø
Gjenvinning
Lover, forskrifter og 
standarder
Redusert klimapåvirk-
ning

Kundeundersøkelser
Hjemmeside
Pressemeldinger
Sosiale medier
Kundemøter

Medarbeidersamtaler
Dialoger
Internkommunikasjon

Årsregnskap
Pressemeldinger
Løpende dialog
Samarbeidsprosjekter

Evaluering av leveran-
dører
Revisjoner
Leverandørportal
Løpende dialoger

Løpende dialoger
Samarbeidsprosjekter
Studentdialoger
Bransjeforeninger
Eksterne seminarer
Tilsynsbesøk
Samråd

Interessent

Hva er viktig?

Hvordan blir 
det formidlet?

Kunde Medarbeidere Eier Leverandører Myndighet og samfunn

Veldig høy

H
øy

Høy Betydning for selskapet og mulighet til å påvirke

Be
ty

dn
in

g 
fo

r i
nt

er
es

se
nt

er

Lover, forskrifter, 
samfunnsengasjement, 
antikorrupsjon

Miljømerkinger, gjenvinning og 
avfallshåndtering, transparens

Langsiktig, bærekraftig utvikling
Menneskerettigheter, mangfold og 
likestilling, forretningsetikk, produktkvalitet 
og -sikkerhet, redusert klimapåvirkning

Utvikling og karrieremuligheter
Arbeidsmiljø og helse
Energiforsyning og bruk
Sirkularitet

Ve
ld

ig
 h

øy
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RAPPORTOMRÅDE/IDENTIFISERTE RISIKOER BESKRIVELSE AV RISIKO RISIKOHÅNDTERING

M
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Råvare - bruk av råvare i produkter, kontinuerlig tilgang på rå-
vare/gjenvunnet råvare, bruk av jomfruelig/resirkulert råvare
Kjemikalier - helserisikoer ved bruk, forurensingsrisikoer ved 
fremstilling eller bruk
Energiforbruk - valg av energiavtale, bruk, tilgang
Klimapåvirkning - utslipp fra transporter, produksjon, produkt-
bruk og vår virksomhet
Avfall - fra produksjon, emballasje og uttjente produkter

Produktinnholds- og produktsikkerhetskrav
Verneombud
Egenkontroll
Kjemikaliehåndtering
Forbehandlingsanlegg
Transportvalg
Jula Logistics
Energieffektiviseringsprosjekt
Emballasjeprosjekt

JulaBase
Systematisk arbeidsmiljøarbeid
Policy mot krenkende særbehandling
Code of Conduct
CSR-revisjoner
Faglig samarbeid
Kollektivavtale
Lederskapsprogrammer
Medarbeidersamtaler
Likestillingspolicy

Code of Conduct
Whistle blower system
CSR-revisjoner
Oppfølging av leverandører
Forebyggende opplæring

Antikorrupsjonspolicy
Varslersystem
Attestordning
Informasjon til alle nyansatte

Egne virksomheter
Underleverandører
Produksjonsland
Likestillingsspørsmål

Egne virksomheter - arbeidsmiljørisikoer, arbeidsskader, 
stressrelaterte helsefaktorer, mangel på kompetanse, likestil-
ling og mangfold, Underleverandører - arbeidsmiljørisikoer, 
arbeidsforhold
Produksjonsland - produsenter i høyrisikoland
Likestillingsspørsmål - diskriminering

Underleverandører
Produksjonsland
Markeder

Produksjon i høyrisikoland
Brudd på menneskerettigheter, organisasjonsfrihet, sikkerhet, 
diskriminering
Mangel på ansettelseskontrakt og rimelig arbeidstid og lønn
Barnearbeid, tvangsarbeid
Diskriminering

Ledende stillingsinnehavere
Leverandørrelasjoner
Kunderelasjoner

Korrupsjonsforsøk
Etablering i nye innkjøpsområder
Ytre påvirkning av beslutningstakere
Påvirkning av forretningsforbindelser

Råvare
Kjemikalier
Energiforbruk
Klimapåvirkning
Avfall

Risikopolicy og risikohåndtering
Jula har en innarbeidet modell for risikohåndtering. Vi jobber aktivt 
med å håndtere og forebygge risiko, samtidig som vi utforsker og 
utvikler mulighetene som ligger i risikoene. 

«I året som har gått her Julas risikoarbeid kommet tydelig til syne 
innenfor rammen for pandemiens utbredelse på markedene våre.» 

Siden vi har forskjellige nasjonale lover og direktiver å forholde oss 
til og må vurdere og sette inn tiltak for de ulike virksomhetene i 
konsernet, har løpende risikovurderinger blitt en naturlig del av det 
daglige arbeidet. 

Julas risikohåndteringspolicy med tilhørende system og prosedyrer 
utgjør et rammeverk for hele konsernet for hvordan vi håndterer risi-
koer i våre selskaper. Risikohåndteringspolicyen beskriver prinsipper, 
ansvar, prosess og rapporteringskrav. Risikoer blir systematisk og kon-
tinuerlig registrert og analysert. Skader og forstyrrelser forebygges. 
På samme måte reduseres konsekvenser av skader og risikoer til et 
minimum.  

I løpet av året har vi implementert et nytt og mer effektivt risiko-
håndteringssystem for enklere å kunne håndtere virksomhetsrisikoer 
løpende ute i virksomheten. Formålet er at det skal bli enklere å 
følge opp det løpende risikoarbeidet ute i alle funksjoner.  

Risikoidentifisering
Risikoer identifiseres løpende i forbindelse med forretningsplanleg-

ging, prosjekter eller beslutninger. Jula har en risikohåndterings-
nemd som jobber aktivt med å vurdere rapporterte risikoer. Samtlige 
medarbeidere har et ansvar for at risikohåndteringspolicyen følges 
i det daglige arbeidet. Eventuelle mangler eller risikoer som blir 
oppdaget, skal rapporteres. Selskapstilknyttede ledere for respektive 
avdeling, funksjon eller selskap er ansvarlige for å følge med på sitt 
selskaps noterte risikoer, sørge for tiltaksplaner, iverksette tiltak og 
løpende rapportere gjeldende funksjons- eller selskapsrisiko. 

Risikoene vurderes ut fra sannsynligheten for at en risiko oppstår 
og hvilke konsekvenser det ville få for virksomheten vår. Hver risiko 
blir tildelt en risikoverdi som så analyseres og vurderes. Det tas en 
beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes. Jula har valgt å 
fremlegge selskapets bærekraftrisikoer spesielt i henhold til oven-
nevnte metode.
 
Krisehåndtering og kontinuitetsplaner 
Jula Holding-konsernet har godt utarbeidede handlingsplaner 
for krisehåndtering. Den daglige virksomheten er godt forberedt. 
Funksjoner og systemer testes og revideres regelmessig for å gjøre 
oss rustet for en eventuell krise eller ekstraordinær hendelse. Julas 
handlingsplaner skal sikre beredskap og handlingsmåter over tid, og 
gi trygghet i en eventuell krise. 

Det er viktig å handle og iverksette hensiktsmessige tiltak i hvert en-
kelt tilfelle for å sikre at kritiske systemer eller virksomheter raskt kan 
gjenopprette sine funksjoner eller ivareta mennesker og eiendom.
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Klimanøytralt i 2030

Alle mål bør ha en avgrensning for at det skal bli 
tydelig hva det gjelder og når det skal oppfylles. 
Jula avgrenser forpliktelsen til dels å gjelde 
utslipp fra energiforbruk på sentrallageret og 
alle varehusene, dels utslipp fra all transport 
fra fabrikker via sentrallager og ut til varehus, 
samt netthandel. I tillegg til disse fastsatte og 
tidsangitte målene har Jula valgt å la ytterligere 
målområder omfattes av vår overordnede 
målsetning, å redusere klimaavtrykket vårt, i tråd 
med Agenda 2030 og de globale målene. 

Jula har bestemt at vi skal være klimanøytrale senest i 2030. Vi er godt klar over 
at virksomheten vår påvirker klimaet, og vi tar vårt ansvar for å redusere dette 
avtrykket på stort alvor.

Gjør det selv 
 
Sortiment

Sirkuler mer 
 
Produkter
 
Emballasje

Ansvarsfull og ærlig 
 
Energi
 
Transporter
 
Ansvarlige leverandører
 
Attraktive arbeidsgivere

Julas direkte påvirkning = Null CO
2

Julas indirekte påvirkning = Null CO
2

Julas totale mulighet til å redusere klimapåvirkningen gjennom krav og effektive løsninger
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Sortiment 

Produkt 

Emballasje 

Energi 

Transport 

Ansvarlige leverandører 

Attraktiv arbeidsgiver

Bærekraftarbeidet vårt tar utgangspunkt i tre fokusområder: 1. 
Gjør det selv – da reduserer du samtidig klimaavtrykket. 2. Mer 
gjenbruk – ta vare på jordens ressurser samtidig som handelen 
og lønnsomheten vår øker. 3. Ansvarlighet og ærlighet – for 
alle i verdikjeden vår. Fokusområdene har resultert i sju målom-
råder med uttalte ansvarlige for måloppnåelse. Arbeidet med å 
sette spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsangitte 
mål har pågått i løpet av året, men er ikke helt ferdig.  

Sortiment – Strategisk arbeid med hvordan sortimentet under våre 
egne varemerker kan og skal påvirkes av vårt overordnede mål. 
Målformulering er under arbeid og planlegges å være ferdig i løpet 
av 2021.
 
Produkt – Strategisk arbeid med å målsette innhold i produktene 
våre for å redusere klimapåvirkningen og øke sirkuleringsmuligheter 
ytterligere.  

Emballasje – Operativt prosjekt med mål om å redusere og optime-
re både transport- og forbrukeremballasje.  

Energi – 100 % fornybar energi til virksomheten vår, sentrallager 
og varehusene i alle land. Å bli mer energieffektiv og produsere like 
mye fornybar energi som vi bruker faller også inn under målområdet 
energi.  

Transport – Klimanøytral transport innen 2030. Allerede i 2025 skal 
Julas største transportører ha en kjøretøyflåte forberedt for fossilfri 
transport for Jula. Julas søsterforetak Jula Logistics spiller en stor og 
aktiv rolle ved å tilby miljøvennlig togtransport.  

Ansvarlige leverandører – 100 % av våre produserende leverandører 
skal oppfylle Julas Code of conduct. 

Attraktiv arbeidsgiver – Jula skal være en trygg og attraktiv arbeids-
plass der alle har de samme forutsetningene for å utvikle seg.

Vi har kommet et stykke på vei i vår ferd mot et klimanøytralt 2030. 
Vi er ydmyke for de utfordringer som står foran oss, men det fins 
ingen tvil om hva som er målet. 

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Mer bruk og mindre kast
Produktsikkerhet og produktkvalitet tilhører våre mest prioriterte områder. Det er viktig at kun-
den føler seg trygg på innkjøpet og at produktene som blir kjøpt oppfyller forventningene. 

I tillegg til at produktene skal oppfylle gjeldende lovkrav, testes pro-
duktene i vår egen testlab i Skara. Det gjør vi med alle nye produkter 
innenfor egne varemerker. I 2020 testet vi i underkant av 2000 nye 
produkter på laben. Det har også blitt utført en del ankomstkontrol-
ler på laben siden en del av leveransene har blitt forsinket i forbin-
delse med pandemisituasjonen. Vanligvis utføres kvalitetstester før 
produktene forlater produsenten. 

Vår målsetting med kvalitetssikringen er at produktene skal oppfylle 
kundens forventninger, styrke våre egne varemerker og at antallet av 
reklamasjoner skal minske.  
 
Vi ser et positivt utfall av arbeidet. Antallet reklamasjoner har falt 
ytterligere i 2020, fra 1,15 % i 2019 (antall reklamasjoner i relasjon 

til salg) til 1,01 % i 2020.  

Å ta lærdom av reklamasjoner er også noe som kvalitetsavdelingen 
prioriterer. Produkter varehusene mottar reklamasjon på, sendes til 
Julas After Sales-avdeling i Skara for analyse. Resultatene brukes dels 

2018

2019

2020

1,50 %

1,15 %

1,01 %

Reklamasjoner

Julas nye kvalitetssenter under bygging.
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for fremtidig produktutvikling, men også i samarbeid med produsent 
for å kunne forbedre produktet ved behov.  

Kundens helhetsopplevelse 
Julas kundeservice spiller en viktig rolle, ikke bare for den daglige 
kundekontakten, men også for å få ut informasjon til kundene på en 
tydelig og god måte, og for å påvirke prosesser og funksjoner så de 
blir så kundevennlige som mulig. Gjennom et nært samarbeid med 
andre avdelinger blir det gitt tilbakemeldinger fra kundekontakter, 
og det betyr at kundefokuset vårt hele tiden utvikles og forbedres. 
Rollen til Julas kundeservice, å føre sammen avdelinger med ulike 
oppgaver og arbeidsområder, har vært viktig i et år preget av arbeid 
med fysisk distanse. 
 
2020 har vært et år med stort fokus på operativt arbeid for kunde-
service, og gjennom dette har vi fått inn mye verdifull feedback fra 
Julas kunder. Ved hjelp av dette har vi valgt ut fokusområder for at vi 
i løpet av 2021 kan forbedre den totale kundeopplevelsen. Eksempler 
på dette er områder rundt leveranse og fakturahåndtering. 
Gjennom en stadig forbedring og utvikling med kunden i fokus 
ønsker vi at kunder på sikt skal se på Jula som et selvsagt valg for 

dine kjøp. 

Standardiseringer 
Jula er med i flere tekniske standardiseringskomiteer. Hovedårsaken 
er å være tidlig forberedt for fremtidige krav. Vi ser det dessuten som 
et samfunnsengasjement å delta i utvikling som letter handel og 
gjør hverdagen bedre for kundene våre. 
 
Tilsyn av myndigheter 
Myndigheter utfører produktsikkerhetskontroller på produktene våre 
i Sverige, Norge og Polen. I 2020 ble det gjennomført 82 markeds-
kontroller, og det ble funnet 7 produkter som ikke oppfylte kravene. 
Disse ble tatt ut av salg, og samtlige produkter har siden blitt 
oppdatert for å tilfredsstille kravene og kunne legges ut til salg igjen. 
Vi har intensivert arbeidet med stikkprøver og tydelig gransking av 
verifiseringer for å unngå at produkter som ikke oppfyller kravene 
skal havne på markedet.
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Julas nye kvalitetssenter innredes.

Nytt kvalitetssenter med økte 
sirkulære muligheter
Det har skjedd mye hos Jula i 2020, ikke minst i kvalitetsavdelingen. Sentrallageret i 
Skara har blitt utvidet med et nytt kvalitetssenter, og innvielsen er planlagt til første 
kvartal 2021.

En målsetting er at Julas produkter skal kunne 

brukes lenger, og da er et kvalitetssenter er et 

viktig steg i riktig retning. Det nye, unike kvali-

tetssenteret sikrer også en fortsatt ekspansjon 

for Jula, siden et godt ettermarked er en 

viktig konkurransefordel. 

Bakgrunnen til utvidelsen er Julas behov for 

mer effektive arealer og for å eliminere de 

risikoene som håndteringen av returer kan 

innebære. Returavdelingen har behov for å 

skape en smartere flyt for blant annet å gjøre 

oppdelingen av materialer smidigere enn den 

er i dag. 

Også Julas testavdeling, der produkter fra 

Julas egne varemerker blir testet, har et stort 

behov for mer plass og tilpasning til deres 

spesifikke behov. 

 

En effekt av kvalitetssenteret er at virksom-

heten rundt kvalitetssikringen av produktene 

knyttes mer effektivt sammen, også når det 

gjelder gjenvinning og ettermarkedstjenester. 

I det nye bygget får verkstedet for produktre-

parasjon et formålstjenlig rom, og det inne-

bærer blant annet færre transporter. Andre 

løsninger som tilpasses utfra virksomheten, 

er for eksempel gode våtrom og brannklassi-

fiserte celler. Det finnes også et økt behov for 

reservedeler, noe som skaper nye muligheter 

for kundetilbudet når de får plass i det nye 

senteret. 

 

Reservedeler

Et ledd i det å kunne forlenge et produkts 

levetid er å tilrettelegge for et fornuftig salg 

av reserve- og slitasjedeler til kunder. Jula 

startet reservedelprosjektet i 2020 for å styrke 

totaltilbudet med trygghet, kundepleie og 

bærekraft som nøkkelord. 

Målet er at reservedeler skal være tilgjen-

gelige i forbindelse med produktlanseringer 

senest fra årsskiftet 2021/2022, og at kunden 

da enkelt skal kunne kjøpe dem i nettbutikk 

eller varehus. 
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Produsentansvar 

Som produsent og importør av varer til 

markedene våre påtar Jula seg naturligvis 

produsentansvar for elektronikk, batterier og 

emballasje. Vi er medlem i organisasjoner 

som sørger for at du som forbruker kan levere 

inn disse kostnadsfritt, slik at de kan behand-

les og gjenvinnes på en ansvarlig måte. 

 

Gjenvinning og gjenbruk

Ved å være resurseffektive og grundige i de 

valgene vi tar skal Jula redusere sitt klimaav-

trykk. Vi arbeider aktivt med å redusere det 

avfallet virksomheten vår genererer. I 2020 

gikk den totale avfallsmengden vi generer 

opp, og en forklaring på det er omset-

ningsøkningen. Mengden avfall i relasjon til 

omsetningen har imidlertid blitt redusert i 

forhold til åre før, og vi sorterer fraksjonene 

for gjenvinning hos vår samarbeidspartner. 

I 2019 var forholdet 56 %, og i 2020 har det 

blitt redusert til 52 %. For å sette ytterligere 

fokus på å redusere avfallsmengden startet 

Jula i 2020 et prosjekt med formål å elimi-

nere, minske og optimere både transport- og 

forbrukeremballasje. Prosjektet kommer til å 

fortsette i 2021. 

Arbeidet med å forsyne våre outlets med pro-

dukter som har blitt reparert pågår. Produkter 

som leveres inn til oss, håndteres av Julas 

After Sales-avdeling i Skara. Det vi kan fikse, 

blir reparert og solgt på våre outlets i Skara og 

Eskilstuna. I 2020 kunne 40 % av produktene 

som ble returnert til Jula, få et nytt liv og 

selges enda en gang. 

 

Materialbruk

Det å spare på materialer er noe vi tenker mye 

på. Vi vil være ressurseffektive. Det er en av 

årsakene til at vi i 2020 tilsluttet oss Kivra for 

å kunne tilby digitale kvitteringer i butikkene 

våre. Mellom oktober og desember 2020 har 

vi ved å tilby digitale kvitteringer unngått å 

skrive ut nesten 300 000 meter kvitterings-

papir (25–30 cm per kvittering). Andelen av 

digitale kvitteringer i perioden var på 24,3 % 

av det totale antallet kvitteringer. 

2010 eneboliger
Julas gjenvinning sparer CO2-utslipp 

tilsvarende ett års oppvarming av 
2010 middels store eneboliger.  

2018

37 %

2019

44 %

2020

40 %

Andel returer 
som går til Outlet

GJENVINNING TOM 2020 (tonn)

Farlig avfall Jern Metaller Papir Plast Elektronikk Øvrig avfall Totalt

Totalt 2018

Totalt 2019

Totalt 2020

181

20

22

511

273

305

10

6

6

2074

2010

2192

62

67

137

130

532

519

1407

1349

1535

4375

4257

4716

I forhold til 
oms

63 %

56 %

52 %
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Hos Jula er vi klar over at virksomheten vår påvirker både menneske og miljø. 
Vårt overgripende klimamål handler om at vi vil redusere den påvirkningen, og 
det vil vi gjøre over hele virksomheten. 

Her beskriver vi hvordan vår påvirkning foregår på forskjellige måter.  

Produktets påvirkning på klimaet

6 U T-T R A N S P O RT
Transport til varehusene skjer med eksterne frakt-
selskaper for å oppnå effektiv samlasting. Jula har 
ekstra høy pallehøyde for å maksimere oppfyl-
lingsnivået i bilene. I anbudene stiller Jula krav til 
miljøutvikling. 

7 FO R N ØY D E KU N D E R
Jula har alltid som mål å innfri kundenes ønsker. 
Utgangspunktet er at Jula skal være lett tilgjengelig via 
varehus og netthandel, og kun selge sikre produkter 
med god kvalitet som oppfyller kravene i gjeldende 
lovverk og kundens forventninger. Kundens oppfatning 
av Jula blir målt årlig i ulike kundeundersøkelser. 

8 FO R H I N D R E AV FA L L
Julas sortiment gjør det enklere for kundene våre selv 
å reparere og forlenge levetiden til ødelagte produkter. 
Produkter som likevel blir sendt i retur, håndteres av vår 
serviceavdeling, After Sales. De bidrar til en mer bærekraftig 
utvikling med mer bruk og mindre kasting. Returprodukter 
blir så langt det er mulig, reparert og solgt i våre outlets. 
Dessuten finnes det over 9000 reservedeler som kan forlenge 
levetiden til produkter som må repareres. 

9 GJ E N V I N N I N G
Jula samarbeider med ulike partnere når det gjelder gjenvinning. 
Bølgepapp, krympe- og strekkfilm, metall, tre og farlig avfall blir 
kildesortert i varehus og på kontor og lager. Ved å betale avgifter 
for produkter som vi lanserer på markedet, kan kundene våre levere 
brukte produkter på gjenvinningssentraler rundt om i landet.
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1 R Å M AT E R I A L E
Alle ledd i produktets livssyklus er forbundet med ressursforbruk og miljøpåvirkning. Julas 
ambisjon er å ha et helhetsperspektiv rundt produktets totale livssyklus. Derfor tas det allerede 
i innkjøpsleddet beslutninger som påvirker hvordan produktet håndteres i resten av kjeden. 
Dette gjelder for eksempel valg av materialer og råvarer, hvilke produkttester som kreves for å 
kvalitetssikre produktet, skal produktet kunne repareres, hvordan skal produktet behandles etter 
end-of-life og hvordan skal produktet emballeres. 

5 E N G A S J E RT E M E D A R B E I D E R E
Jula er et ekspansivt selskap, og våre engasjerte medarbeidere er avgjørende for vår fortsatte 
utvikling. Vår felles plattform JulaBase™ gir medarbeiderne riktige forutsetninger i arbeidet. 
Selskapets verdier, Julaånden, gjennomsyrer alt vi gjør, noe som også fremmer et godt lederskap 
som etterstreber mangfold og likestilling. Målet er å være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler 
og holder på riktig kompetanse, og tiltrekker seg nye talenter. 

2 L E V E R A N D Ø R E R
Et nært samarbeid med leverandørene er en forutsetning for 
bærekraftig bruk av ressurser, god kvalitet og evne til å dekke 
kundens behov. Julas filialer i Kina og Polen forenkler kontakten 
med leverandørene, som vi stille krav til på bakgrunn av våre 
verdier. Jula gjennomfører revisjoner og informerer om bærekraft 
og selskapets Code of Conduct, og på den måten skapes 
kontinuerlige forbedringer. 

3 I N N T R A N S P O RT
Alle Julas sjøtransporter går langsommere enn vanlig med 
såkalt «slow shipping», som medfører lavere drivstofforbruk. 
Fra Göteborg havn har Jula lagt om logistikken fra lastebil 
til tog. På årsbasis genererer det rundt 6000 færre lastebil-
transporter mellom Göteborg og sentrallageret i Skara. For å 
optimalisere inntransportene ytterligere benytter Jula ekstra 
lange lastebiler mellom tørrhavnen i Falköping og sentralla-
geret i Skara. Gods fra Europa fraktas om mulig med tog fra 
Italia. Det gjør vi for å maksimere fyllingsnivået og redusere 
utslippet ytterligere. 

4 O P P VA R M I N G
Julas sentrallager er Nord-Europas største lager. Her har vi satset på 
bergvarme som hovedvarmekilde. 96 borehull forsyner sentrallage-
ret med varme, og i tillegg har vi satset på nærværsstyrt belysning 
og tette forbindelser. Det nye kvalitetssenteret kommer til å bli 
varmet opp via ytterligere 12 bergvarmehull.  Konsernet eier også 
7,5 vindkraftverk som produserer fornybar energi. Ut over dette 
kommer den energien vi kjøper, i egne strømavtaler, fra fornybare 
kilder.
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2%
Antall leverandører fordelt over verden: 1170 

Julas innkjøpskontor
Det er viktig for oss å ta ansvar for at produktene Jula selger under egne varemerker oppfyller 
kundenes forventninger og blir produsert under forhold som oppfyller Julas etiske retningslinjer. En 
sentral del i vår innkjøpsstrategi er å ha godt innsyn i og god kontroll over leverandørleddet. 

Jula har hatt tre innkjøpskontorer i Kina 

i flere år allerede, siden majoriteten 

av produktene vi selger blir produsert 

der. Det er viktig for oss å være nær de 

leverandørene vi handler med, og det er 

viktig at det er åpenhet rundt hvordan 

produktene blir laget og under hvilke 

forhold. Flere av landene vi gjør innkjøp fra, 

klassifiseres som såkalte høyrisikoland av 

amfori BSCI, og vi er oppmerksomme på 

at det kan innebære en risiko for brudd på 

menneskerettigheter, dårlig arbeidsmiljø 

og korrupsjon. Julas måte å håndtere 

disse risikoene på har vært å gjennomføre 

kontroller hos produsenten gjennom CSR-

revisjoner, egne eller via tredjepartsorganer. 

De omfatter en etisk og ansvarsfull atferd, 

respekt for menneskerettighetene og 

respekt for miljøet.  

 

2020 har vært et spesielt år på grunn 

av koronapandemien. På grunn av 

nedstenginger ble det gjennomført svært få 

inspeksjoner i løpet av årets første måneder. 

Teamet i Kina utnyttet denne tiden til å 

fokusere på videreopplæring innen blant 

annet CSR og ISO 14 000. Den resterende 

delen av året har 323 fabrikker blitt revidert 

av Julas egne inspektører. Totalt 97 % av 

fabrikkene der Julas egne varemerker blir 

produsert, har blitt inspisert, og av dem har 

83 % blitt inspisert av Julas egne inspektører 

(69 % i 2019). 57 % av produktene Jula 
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203

KINA

51 %
593

selger, er produkter innen Julas egne 

varemerker.  

Pandemien har naturligvis påvirket 

innkjøpet vårt. Vi har lagt stor vekt på å 

sikre produksjon og leveranse av produkter i 

en tid der mye ble stengt ned verden rundt. 

Jula har takket være langvarige og gode 

relasjoner med produsenter kunnet forsyne 

viktige instanser med beskyttelsesmateriale 

som munnbind, visir, gummihansker og 

engangsforklær. Det å håndtere denne 

typen storbestillinger til nye kundegrupper 

har vært nytt for Jula, men takket være en 

fleksibel organisasjon, et godt fokus og 

samarbeid mellom ulike avdelinger, klarte vi 

å løse oppgavene da det krevdes.  

Julas innkjøpskontor i Polen har i 2020 

jobbet med å bygge opp en sourcingstruktur 

lik den som allerede fins i Kina. Fokuset har 

ligget på å finne og etablere et samarbeid 

med produsenter som oppfyller de krav Jula 

stiller gjennom leverandørmanual og etiske 

retningslinjer. Kvalitetskontroller samt CSR-

inspeksjoner vil bli utført på en måte som 

ligner den allerede etablerte arbeidsmåten 

i Asia. Arbeidet med å finne leverandører 

er i oppstartsfasen, og målet er at antall 

leverandører i Europa skal øke med 10 % til 

og med 2022. 
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Utfall reviderte fabrikker

Slik fungerer en CSR-revisjon

R E V I S J O N S F O R B E R E D E L-
S E R

Revisoren forbereder granskingsdo-
kumenter og gjennomgår fabrikkens 

revisjonshistorikk for å få en bedre 
forståelse for fabrikken.

Revisjonen innledes med et møte med 
nøkkelpersoner fra fabrikkledelsen. 

Under møtet gjøres en kort introduksjon 
om Jula samt en gjennomgang av 

hva en revisjon innebærer og hvordan 
dagen kommer til å se ut. Revisoren 

samler også inn grunnleggende infor-
masjon om fabrikken og de ansatte.

V I S U E L L KO N T R O L L AV 
FA B R I K K E N

Revisoren foretar en kontroll av fabrikken, 
lagerbygg, evt. boliger og spisesaler. En 
rekke ulike aspekter gås gjennom, som 

arbeidsmiljø, brannsikkerhet og miljøas-
pekter. 

I N T E R VJ U E R  M E D 
A N S AT T E

For å få et rettferdig og korrekt 
bilde av arbeidsforholdene velger 
revisoren ut noen ansatte som blir 

intervjuet. Revisoren stiller spørsmål 
om ansettelsesprosedyre, alder, 

ansettelseskontrakt, arbeidsmiljø, 
overtid, kompensasjon og forståelse 
for helse og sikkerhet. Intervjuene er 
frivillige og konfidensielle og foregår 

uten fabrikksjefene.

G R A N S K N I N G  AV V I R K-
S O M H E T E N

Revisoren ser over dokumenter som 
lisenser, sertifikater, policyer, oppmøte-

lister, disiplinærtiltak, ansettelsesavtaler, 
beskyttelse for unge arbeidere, lønns- og 

tidsrapporter og rutiner. Overensstem-
melse mellom lønns- og tidsrapporter 

og resultater fra intervjuer med arbeide-
re og visuell kontroll. 

1 2 3 4

46 %
38 %

10 %6 %

2 01 8 

50 %
33 %

15 %2 %

2 01 9

56 %

27%

17 %

1 %
2 02 0

Moderate RiskGood CriticalHigh Risk
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for hvordan de etiske retningslinjene etterleves. 

Langsiktige forbedringer

Jula tror at langsiktige forbedringer oppnås gjennom økt kunnskap 

og bevissthet samt gjennom gjensidig respekt og tillit til hverandres 

forutsetninger. Det må foreligge en følelse av trygghet på at det 

handler om et langsiktig arbeid som delvis utføres felles. Målet 

er å skape en forståelse for fordelene med sosial og miljømessig 

utvikling, for eksempel bedre kvalitet, mindre sykefravær, lavere 

personalomsetning og lavere kostnader. Vi betrakter revisjonen som 

et første steg til å oppnå dette. 

Varslersystem

I tillegg til revisjonene som vi gjennomfører ved fabrikkene, har 

vi ytterligere en kanal der ansatte anonymt kan melde fra om 

misforhold. Misforholdene må være knyttet til kravene i våre etiske 

retningslinjer. For å fange opp eventuelle misforhold har Jula et 

varslersystem der de ansatte kan rapportere ting som de eventuelt 

ikke våger å fortelle om under våre besøk eller som skjer ved andre 

anledninger. Lenke til Julas varslersystem skal være tilgjengelig hos 

leverandører som fremstiller produkter for Jula. 

Utfordringer

Helse og sikkerhet, arbeidstid, lønn og miljø er de vanligste 

utfordringene som forekommer hos våre leverandører. Transparent 

dokumentasjon av arbeidstid og lønn er en stor utfordring, og 

uten korrekte tidsrapporter er det umulig å beregne leverandørens 

lønn og overtidsgodtgjørelse. Gjennom ærlighet, åpen dialog 

og en felles tiltaksplan som bygger på en grunnleggende 

årsaksanalyse, minimerer vi risikoen for at eventuelle avvik skjer 

igjen og implementerer forbedringer. Forutsetninger for dette 

skapes gjennom ærlighet og åpenhet. Julas ansvar strekker seg 

bakover gjennom hele leverandørkjeden. Med vår sammensatte 

leverandørkjede er det en utfordring å ha kontroll i alle ledd. Derfor 

må vi på sikt også følge opp leverandør- og arbeidsvilkår lenger ned 

i leverandørkjeden. 

Julas etiske retningslinjer og menneskerettigheter

CSR-revisjonene som Jula gjennomfører, bygger på Julas etiske 

retningslinjer. Det er våre etiske retningslinjer, som blant annet 

bygger på ILO og FNs Global Compact. Regler om maksimal 

arbeidstid og minimumslønn, forbud mot barnearbeid, 

tvangsarbeid og diskriminering samt retten til å organisere seg er 

noe av det som reguleres. Julas etiske retningslinjer er en del av vårt 

forretningsetiske grunnlag som gjelder for all forretningsforbindelse 

med leverandører. Retningslinjene er en del av vår avtale, og 

resultatet fra våre reviderte fabrikker fungerer som resultatindikator 

AV S LU T N I N G S M Ø T E
Revisjonen avsluttes med et møte med 
fabrikkledelsen. Revisoren gjennomgår 

avvik og forbedringstiltak som er 
identifisert i løpet av dagen. I fellesskap 

setter vi sammen en tiltaksplan med 
ansvarlig person og sluttdato. Her er 

det viktig at fabrikkledelsen har fått en 
forståelse for at sosial og miljørelatert 

utvikling medfører god kvalitet og 
fornøyde arbeidere. 

O P P F Ø L G I N G  AV T I LTA K S -
P L A N  ( C A P )

Revisoren følger opp tiltaksplanen der 
fabrikken har definert hovedgrunnene til 

avvikene og forebyggende tiltak.  
Foto bekrefter at avvikene er korrigert.

O P P F Ø L G I N G S R E V I S J O N
Neste revisjon hos fabrikken gjøres 

avhengig av det forrige resultatet. For 
kritiske leverandører gjøres neste revisjon 

innen 3 til 9 måneder. 

V I L D U  V I T E  M E R  O M 
J U L A S  CO D E  O F CO N -
D U C T ? 

Les mer på jula.no

5 6 7
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Ferden mot klimanøytralitet

Våre utslipp av karbondioksidekvivalenter ligger innenfor områdene 

transport og energiforbruk i paritet med 2019, dette til tross for at Jula 

har ekspandert og økt salget med intet mindre enn 19 % sammenlig-

net med foregående år. Vi jobber aktivt for å redusere vår klimapå-

virkning, og i løpet av 2020 har det skjedd mye innenfor områdene 

energiforbruk og transport.  

Effektiv energibruk

Julas målsetting er at all energi vi kjøper til varehusene våre og til 

sentrallageret i Skara, skal komme fra fornybare kilder. Opptil 85 % av 

den totale andelen strøm Jula AB kjøper, kommer fra fornybare kilder. I 

2020 har Jula gjort ytterligere investeringer for å konvertere butikkbe-

lysning til energieffektiv LED. For tiden tester vi også et styresystem for 

å finne den optimale lysstyrken i et varehus, slik at vi kan effektivisere 

arealets energiutnyttelse. Høsten 2020 gjennomførte vi ytterligere 

en etappe i arbeidet med å oppgradere sentrallageret i Skara med 

LED-belysning. Det har ført til en total energibesparelse på 16 % fra 

årsrapporten 2018, beregnet besparelse var på 10 %.  

Energiforbruket i varehus og sentrallager falt fra 47 681 MWh i 2019 

til 46 282 MWh i 2020. Det innebærer en utslippsreduksjon fra 6221 

tonn karbondioksid i 2019 til 5614 tonn karbondioksid i 2020. Dette til 

tross for at vi har åpnet flere varehus og har hatt et intensivt år.  

I tillegg til det Jula gjør for å minske eget energiforbruk, har konsernet 

utvidete sitt eierskap i vindkraft. I 2020 ble det kjøpt opp ytterligere to 

vindkraftparker til selskapet Jula Miljö & Energi. I 2020 var energipro-

duksjonen til Julas vindkraftverk på 10 886 MWh, det tilsvarer 23 % av 

Julas energiforbruk samme år. Totalkapasiteten til kraftverket er på 24 

602 MWh. Det tilsvarer drøyt 50 % av den energien Jula brukt i 2020.  

Julas sentrallager i Skara bygges ut med ytterligere 28 000 kvadrat-

meter. Green Building-kravene blir oppfylt for å sikre god energieffekti-

vitet i tilbygget. Taket på tilbygget er i tillegg klargjort for solceller, som 

planlegges montert i løpet av 2021.  

Effektive transporter

Effektive transporter er viktig for virksomheten, for å sikre påfylling av 

varer og for å kunne holde lave priser på produktene. Og ved å sikre 

effektiv transport, tar vi også ansvar for vår miljøpåvirkning. Gjennom 

et nært samarbeid med våre transportører har Jula stilt tydelige krav 

til at fraktselskapenes kjøretøypark skal forberedes for fossilfrie alter-

nativer. Innen 2025 skal 100 % av Julas transporter ut til varehus skje 

fossilfritt. For å skape forutsetninger for dette har Jula i 2020 investert 

i en miljødieseltank som er plassert på lastebilparkeringen utenfor sen-

trallageret i Skara. Dette er et samarbeid med våre fraktsamarbeids-

partnere for at de skal kunne fylle tanken med HVO nær oss. Også våre 

egne personalbiler og poolbiler skal kunne tanke HVO her. 

I 2020 økte godset som ble transportert for Julas regning med 14 %, 

men til tross for dette har ikke antallet transporter økt. Vi har fått med 

oss større volum på samme transporter og på så vis økt effektiviteten.  

En følge av pandemien og de leveranseproblemene den har medført, 

er at Julas andel flytransporter har økt kraftig. Dette skyldes først og 

fremst godsmengdene som har blitt flydd inn for å hjelpe helsevesenet 

med materiale. Utslippene fra Julas egne personalbiler har også økt. 

Det skyldes at nødvendige reiser i større utstrekning har skjedd med bil 

enn med offentlig transport på grunn av pandemien. Ellers har utslip-

pene fra tjenestereiser blitt kraftig redusert. Vi er klar over økningen 

som har skjedd i 2020, det innebærer også at Julas totale utslipp fra 

transporter har økt siden foregående år. Det er et bevisst valg vi har 

måttet gjøre for å kunne få frem viktig materiale raskt i en kritisk tid.  

Jula ble i 2020 kåret til «årets logistikksatsing» av Retail Awards. 

Begrunnelsen var som følger: 

«Jula har på egen hånd klart det mange drømmer om. På nyten-

kende, effektivt og miljømessig fordelaktig vis har store deler av 

godsflyten blitt flyttet over til en innovativ jernbaneløsning.» 

Jula AB bruker søsterselskapet Jula Logistics’ togvogner og tørrhavn 

i Falköping. I begynnelsen av 2020 ble Jula Logistics Sveriges største 

togtransport. I løpet av januar måned gikk det intet mindre enn 29 

transporttog tur-retur Göteborg–Falköping, noe som innebar 58 

transporter. I mars 2020 kom beskjeden om at det kan åpnes en Nor-

rlandsrute fra Falköping. Allerede i dag forsynes tre av Julas butikker i 

Norrland gjennom togtransport, men disse har avgang fra Göteborg. 

Med den nye tillatelsen i Falköping unngår vi deler av lastebiltranspor-

ten. Vi ser også at vi kan koble på ytterligere fire butikker i Norge, og 

på sikt flere i Nord-Sverige. Slik kan 24 000 km med lastebiltransport 

per uke erstattes med klimaeffektiv togtransport.  

Julas nøkkeltall for utslipp i forhold til omsetning har falt fra 4,4 i 2019 

til 3,9 i 2020.

Jula ekspanderer kraftig og har i løpet av året åpnet ni varehus – fire i Sverige, tre i Norge 
og to i Polen. Varehusekspansjonen forsetter i 2021, og utviklingen av nettside, app og 
netthandelsløsninger intensiveres. Det skjer samtidig som vi jobber for å oppnå vårt langsiktige 
mål om å bli klimanøytral senest i 2030. 
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MILJØDATA

STRØMFORBRUK VAREHUS OG LAGER 2018 2019 2020

Strømforbruk selveide varehus, Sverige 5641 5664 5353

 Strømforbruk kWh/m2 115 115 109

Fjernvarmeforbruk selveide varehus, Sverige 2298 2219 1940

Strømforbruk leide varehus, Sverige (bare virksomhetsstrøm) 12 946 13 514 13 398

 Strømforbruk kWh/m2 113 113 112

Strømforbruk, sentrallager MWh 7143 6352 5968

Strømforbruk varehus, Polen MWh 6421 5720 5465

Strømforbruk varehus, Norge MWh 14 132 14 212 14 158

Totalt strømforbruk MWh 48 581 47 681 46 282

KARBONDIOKSIDAVTRYKK – FRA FABRIKK TIL VAREHUS (tonn 
CO2)

Totalt scope 1 (egne utslipp) 228 160 183

Forretningsreiser Julas fly 172 101 55

Forretningsreiser Julas biler 57 59 129

Totalt scope 2 (strømforbruk) 7035  6221 5614

Varehus totalt 6930 6191 5574

 Sverige1 856 871 630

 Norge2 715 572 572

 Polen2 5359 4748 4372

Sentrallager og hovedkontor1 105 30 40

Totalt scope 3 (indirekte utslipp) 29 590 27 099 29 549

Logistikk 26 295 23 762 26 611

Forretningsreiser (fly, tog og leiebiler) 121 163 21

Trykt materiale 3174 3174 2917

Totalt karbondioksidutslipp 36 854 33 480 35 347

KARBONDIOKSIDUTSLIPP – LOGISTIKK (tonn CO2)

Fly 451 321 2857

Sjø 11 289 7976 6975

Vei 14 448 15 378 16 405

Totalt tonn CO2 26 188 23 675 26 237

Nøkkeltall

CO2-utslipp per omsetning (tonn/mill SEK) 5,3 4,4 3,9

STRØMPRODUKSJON FRA EGNE ANDELER I VINDKRAFTVERK

Strømproduksjon (MWh) 3910 4000 10 8861   Market-based method
2  Location-based method

Nøkkeltall: 

Julas vindkraftverk produserte 23 % av den totale energien Jula AB brukte i 2020.  

Vindkraftverkenes årlige kapasitet er på 53 % av forbruket 2020. 

6 % ytterligere redusert strømforbruk ved Julas sentrallager i 2020 sammenlignet med 2019.
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Trygge arbeidsplasser

Jula var en av de første virksomhetene i Norden som sertifiserte virk-

somheten sin for covid-19 gjennom Safe Shopping Center. Sertifiserin-

gen har en viktig signalverdi og viser at Jula tar ansvar og viser forståel-

se for at de må gjennomføre forebyggende tiltak i lang tid fremover.  

 

I enhver utfordring finnes det muligheter, og det gjelder også koronakri-

sen. På kort tid har Jula forandret veldig mye, særlig måten vi jobber 

på. Vi har blitt tvunget til å skaffe oss ny erfaring og ta ny lærdom som, 

riktig utnyttet, gjør oss mer effektive, konkurransedyktige og attraktive. 

En del av endringene som har blitt gjennomført under pandemien, er av 

en tilfeldig karakter og har kun skjedd for å håndtere risikoen for smitte-

spredning. Men visse forandringer har kommet for å bli. 

Nye digitale rutiner og løsninger for kontor, varehus og lager har 

medført effektivisering, noe som igjen har gjort oss enda mer imøte-

kommende overfor kundene. Pick at Store-løsningen, kunden bestiller 

varen og den plukkes fra varehuslageret der kunden senere henter 

bestillingen, er et eksempel på at det har kommet noe positivt ut av 

restriksjonene knyttet til pandemien.  

For enkelte medarbeidergrupper har hjemmekontoret i løpet av året blitt 

normen. Erfaringen har vist at distansearbeid har fungert godt. Det har 

til og med gitt mange fordeler og ført til at Jula oppleves som en mer 

attraktiv arbeidsgiver. Større fleksibilitet rundt arbeidssted og hvordan 

Under koronapandemien i 2020 ble det lagt stor vekt på å skape et trygt og sikkert miljø for både 
kunder og medarbeidere. Jula har helt siden pandemien startet arbeidet på en strukturert og 
forebyggende måte for å beskytte virksomhetene, personalet og kundene mot covid-19. 

arbeidsdagen legges opp oppleves å gi mindre avbrudd og større mulig-

heter til fokus. Det å ikke være stedbunden bestandig gir også Jula større 

muligheter til å rekruttere riktig kompetanse. En økt grad av digitale 

møter har gjort oss mer effektive, og det har også medført økt delaktig-

het, involvering og inkludering. Ikke minst mellom de ulike landene vi 

opererer i. Flere digitale møter reduserer også reisebehovet, noe som gir 

en miljøgevinst. Vi ser også at nye hygieneregler, som råd for håndhygi-

ene og bruk av pleksiglass i varehusene, oppleves å gi et generelt bedre 

arbeidsmiljø og mindre sykefravær. 

Opplæring og utvikling

I løpet av året har vi fortsatt arbeidet med å utvikle lederskapet og 

medarbeiderskapet, og vi har forsøkt å øke forståelsen for hvordan 

kulturen vår, Jula-ånden, blir påvirket av nye arbeids- og tilnærmings-

måter.  

I januar ble det arrangert Manager Day i Skara, en lederdag for samtli-

ge av organisasjonens sjefer. I en hel dag ble det fokusert på saker som 

bærekraft og lederskap. Deltakerne fikk mulighet til å diskutere kom-

mende års fokusområder og utveksle viktige erfaringer med hverandre.  

Det har blitt gjennomført flere kurs og workshops i 2020, særlig 

digitalt. Julas prosjekt rundt systematisk arbeidsmiljøarbeid, som har 

pågått siden 2018, har fortsatt gjennom året. Formålet er å sikre kva-

litet og systematikk i organisasjonen vår, og mange nye sjefer har fått 
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NØKKELTALL MEDARBEIDERE (31.12.2019)

2018 2019 2020

Antall ansatte
Sverige
Norge
Polen
Asia

2215
1459
425
331
30

2424
1683
425
280
36

 2652
1683
449
295
37

Sykefravær %
Jula AB
Jula Sverige AB
Norge
Polen

3,8 %
4,6 %
6,9 %
4,6 %

4,3 %
5,2 %
7,4 %
8,4 %

4,81 %
6,23 %
7,76 %
5,8 %

Personalgjennomstrømning % 12,7 % * 10,13 % * 10 % *

Gjennomsnittsalder 34,04 36,6 35

Kjønnsfordeling totalt
Menn
Kvinner

54 %
46 %

53 %
47 %

56 %
44 %

Rapportering av tilbud
Sverige
Norge
Polen

144
83
0

139
69
0

237
47
3

* antall som har sluttet (fast ansatte og ansatte 
på prøve) i løpet av året sammenlignet med antall 
ansatte i begynnelsen av året.

opplæring. Et eksempel er innføringen av IA-systemet, informasjonssys-

tem om arbeidsmiljø, som har ført til at vi enklere og mer effektivt kan 

fange opp hendelser og risikoer i virksomheten. Vi arbeider deretter 

systematisk med å eliminere og minimere disse.  

Mangfold, likestilling og diskriminering

Jula betrakter mangfold som en forutsetning, ettersom vår arbeidsplass 

skal speile samfunnet generelt og alle skal få samme muligheter til å 

utvikle seg og vokse.   

Vi vil ha en likestilt arbeidsplass der det arbeider like mange menn 

som kvinner og der alle har de samme forutsetningene. I 2020 består 

personalsammensetningen av 56 % menn og 44 % kvinner. Det betyr 

at andelen menn har økt noe siden året før. Vi fortsetter vårt arbeid 

med å jevne ut disse tallene.  

Jula har klare policyer og retningslinjer som medarbeiderne kan støtte 

seg til når det gjelder temaer som bestikkelser, alkohol og andre 

rusmidler samt diskriminering. Vi har tillit til medarbeiderne våre og lar 

alle ta et stort egenansvar. Samtidig mener vi at verdier og spilleregler 

er en nødvendig støtte i viktige spørsmål som dette.   

 

Antikorrupsjon og forretningsetikk

For å unngå at vi lar oss påvirke av utilbørlig press fra leverandører eller 

gaver fra leverandører eller andre samarbeidsparter har Jula utarbeidet 

et regelverk for god forretningsetikk. Det er ikke tillatt å gi etter for 

eller utøve påvirkning som er eller kan oppfattes som bestikkelser. 

Vår antikorrupsjonspolicy, som sammenfatter disse retningslinjer, har 

blitt oppdatert i løpet av året. Jula har besluttet å følge Institutet Mot 

Mutors kodeks mot korrupsjon i næringslivet. Policyen og kodeksen er 

tilgjengelig for alle medarbeidere. Det har blitt gitt opplæring om den 

oppdaterte policyen og om hva det innebærer at Jula følger kodeksen. 

Opplæringen vil fortsette i 2021 for at alle berørte medarbeidere skal få 

god kunnskap om dette.  

Jula har også et varslersystem. Formålet med systemet er å fange opp 

eventuelle misforhold samt å øke transparensen. Rettssikkerheten 

til den ansatte er viktig, og derfor kan rapportering skje anonymt. 

Systemet er en kanal for å rapportere eventuelle misforhold som 

mobbing, alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, bestikkelser og tyverier. 

I 2020 ble systemet brukt to ganger, sakene ble håndtert i henhold til 

regelverket vårt, og etter granskninger har de blitt løst.

44 %  
Kvinner

56 % 
Menn

NØKKELTALL FORDELT PÅ ALDER OG KJØNN – 2019

Medarbeidere – Hovedkontor

Bedriftsledelse, antall

Medarbeidere – Sentrallager

Styremedlemmer, antall (Jula AB)

80

76

0

1

2 6 7 1

0 7 7 1

253 125

126
449

56
267

KvinnerMenn50-30-490-29
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“ Those who are 
happiest are those 
who do the most  

for others”
- Booker T. Washington

Barncancerfonden 
arbetar för att bekämpa barncancer 

och se till att drabbade barn och deras 
föräldrar får den vård och stöd de 

behöver. 85% av de drabbade barnen 
överlever sin sjukdom. 

Det är bra men inte tillräckligt. 
Barncancer är fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken i Sverige 
för barn i åldern 1-14 år.  

Det här året ger vi på Jula vår sommargåva till Barncancerfonden. 
Vi är mycket glada över att kunna bidra till en organisation 

som stöttar barn i en svår situation. 
Tillsammans gör vi skillnad. 

Jula elsker entreprenørskap og muligheten til å støtte fremtidige 
entreprenører. For fjerde år på rad engasjerte Jula seg i Ung Företag-
samhet Skaraborgs virksomhet og delte ut prisen i kategorien Årets 
vare. 

Ung Företagsamhet Skaraborg er en organisasjon som lar elever på 
videregående skole drive et foretak i løpet av et skoleår. Året avslut-
tes med en stor messe der det deles ut flere priser. 
 
UF-messen er en mulighet for Jula til å støtte ungdom, og samtidig 
gjør det oss synlig i en sammenheng der vi vil være - blant kreative 
og ambisiøse ungdommer som ikke lar seg stoppe av noe.

The Hunger Project Sweden
Julas støtte til The Hunger Project har i perioden 2016–2020 gått til 
Bangladesh. Med sine 164 millioner innbyggere er Bangladesh et av 
verdens mest tettbefolkede land, noe som er en medvirkende årsak til 
landets omfattende og rotfestede fattigdom. 
 
I Bangladesh jobber The Hunger Project med å mobilisere samfunnet 
for et mer inkluderende og lokalt demokrati. Strategien innebærer 
at mennesker som tar del i The Hunger Projects virksomhet, etter 
en stund har tilegnet seg verktøy for selv å drive områdets utvikling 
videre. Og det skaper en varig endring. Tidligere ble midlene fra Jula 
øremerket tiltak i området Manikganj i det sentrale Bangladesh, men 
siden 2020 har midlene kunnet gå til alle prosjektets virksomheter i 
Bangladesh. Bakgrunnen til dette var at koronapandemien skapte nye 
behov i landet og at The Hunger Project måtte tilpasse virksomheten.  
 
Takket være Julas støtte har The Hunger Project Bangladesh kunnet 
implementere initiativet Corona Resilient Villages. Gjennom dette 
initiativet har The Hunger Projects lokale nettverk mobilisert for blant 
annet å distribuere nødhjelp i form av matpakker, produsere håndsprit 
og munnbind og drive informasjonskampanjer om hvordan man 
beskytter seg mot smitte. Samtidig har de kunnet gjennomføre en stor 
del av den ordinære virksomheten.

Jula støtter fremtidens entreprenører

Barn og kreft hører definitivt ikke sammen. I 2020 ble sommergaven 
til alle medarbeiderne gitt til Barncancerfonden. Fondet arbeider for å 
bekjempe barnekreft og sørge for at kreftrammede barn og foreldrene 
deres får den behandlingen og støtten de trenger. Sammen utgjør vi 
en forskjell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jula støtter The perfect world foundation

Barncancerfonden

En kvinne syr munnbind for utdeling i Charghat Upazila, Rajshahiprovinsen.  
Foto: The Hunger Project Bangladesh.

En kvinnelig ungdomsleder viser hvordan man skal vaske hendene i Krisnapur Village, 
Patnitola, Naogaon District. Foto: The Hunger Project Bangladesh. 
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Styrets kommentarer til rapporten 
 

Bærekraftrapporten er utgitt av styret i Jula AB og omfatter Jula AB med organisasjonsnummer 556250.6252. Rapporten er et vedlegg til Jula 

ABs styreberetning. Innholdet i rapporten gjenspeiler spørsmålene som er vesentlige for Jula på bakgrunn av virksomhetens påvirkning på 

mennesker og miljø og på bakgrunn av våre interessenters antatte krav og forventninger. I forkant av utarbeidelsen av denne rapporten har vi 

identifisert noen viktige bærekraftaspekter. Jula jobber aktivt med bærekraftspørsmål, og bærekraftrapporten er en del av dette arbeidet. Selve 

rapporten har en egenverdi og fungerer som en tydelig, årlig oppsummering og status for bærekraftarbeidet. Den utgjør en felles situasjons-

rapport og fungerer samtidig som en drivkraft i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Rapporten er Julas måte å oppfylle rapporteringskravene 

vedrørende bærekraftarbeidet på.

Skara, 20. mars 2020 

Karl-Johan Blank
Eier og styremedlem

Peder Larsson
Styreordfører

Thomas Evertsson
Styremedlem

Hans-Åke Persson
Styremedlem

Patrik Ragnar
Styremedlem

Kajsa Claesson
Styremedlem

Christian Blank
Styremedlem

Rune Brunberg Johansen
Styremedlem

Revisorens kunngjøring om den lovfestede bærekraftrapporten
Til forretningsstammen i JULA AB, org.nr 556250-6252

Oppdrag og ansvarsfordeling 
Det er styret som har ansvar for bærekraftrapporten for 2020, og for at den er opprettet i samsvar med regnskapsloven.

Undersøkelsens fokus og omfang 
Vår undersøkelse er gjennomført i henhold til FARs anbefaling RevR 12 Revisorens kunngjøring om den lovfestede bærekraftrappor-
ten. Dette innebærer at vår undersøkelse av bærekraftrapporten har et annet fokus og et vesentlig mindre omfang sammenlignet 
med fokuset og omfanget til en undersøkelse i henhold til International Standards on Auditing og god svensk revisjonsskikk. Vi mener 
at denne undersøkelsen gir oss tilstrekkelig grunnlag for vår erklæring.

Erklæring 
Det har blitt opprettet en bærekraftrapport.

Skövde, 18. mars 2021  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Bergman 
Autorisert revisor
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«Hos Jula har vi fortsatt et sterkt fokus på bærekraft og kvalitet, det 
er noe vi tar på alvor.»


