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Om Jula

Jula AB  Bærekraftrapport 2021



Jula AB, en del av Jula Holding-konsernet, er et retailselskap i sterk ekspansjon. Selskapet vil motivere 

mennesker til å selv gjøre hverdagen sin enklere og skape et aktivt og givende liv med sitt brede sortiment 

av produkter til hjemmet, hagen og fritiden. Her kan huseiere, hjemmefiksere, gårdbrukere og håndverkere 

finne det meste til lave priser. Sammen vil vi inspirere alle mennesker til å fikse ting selv. 

Det familieeide konsernet Jula Holding er i dag et av Sveriges største privateide konserner, og har utviklet 

seg ved å skape nye forretningsmuligheter fra den opprinnelige retailvirksomheten. Konsernet utvikler 

investerings-, forvaltnings- og eierskapsspørsmål med sikte på å kjøpe, starte og utvikle nye og eksisterende 

virksomheter. En sentral tanke er at konsernets virksomheter er bærekraftige på lang sikt, og at de ulike 

virksomhetene skal kunne dra nytte av hverandre og utvikles sammen. Konsernet har hovedvirksomhet i Skara. 

 

Om rapporten

Bærekraftrapporten omfatter Jula AB og er opprettet i henhold til den svenske Årsredovisningslagen kap 6. 

Jula AB har valgt å opprette rapporten som et bilag til forvaltningsrapporten, en del av Jula ABs årsrapport. 

Jula – Vi sikter høyere

115 varehus
 

 

 16 Polen

37 Norge

62 Sverige

Falköping

Löddeköping

Tanumshede

Krakow

Eslöv

I 2021 åpnet vi totalt 
5 nye varehus

2021
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Våre egne varemerker

Harde fakta

 

9338 MSEK

Omsetning 

50 %
Soliditet 

El-artikler og belysning Biltilbehør og bilkjemikalier

El-verktøy og maskiner Grillprodukter

Hagemøbler

Sykkel- og fritidsprodukter

Håndverktøy og jernvarer

Hjemmeelektronikk

Husholdningsprodukter Baderomsinnredning

Klær og verneutstyr

  

42 % 42 % 
Vindkraftverket 
har produsert 

av strømforbruket i 2021

Produktreklamasjoner  
0,98 %

Covid-19- 

sertifiserte varehus 2021

25 % 
av alle kvitteringer var  
digitale i Sverige i 2021

Smart elektronikk Klær
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Bærekraftåret 2021
I 2021 har vi fått på plass flere større deler som gir oss forutsetninger 
for vårt videre bærekraftarbeid. Jula Miljö & Energi, et selskap i Jula 
Holding med både stor interesse for bærekraft og en nysgjerrighet 
på innovasjoner, har fått en ny adm.dir. og investert i blant annet 
ladestationer for elbiler utenfor Julas sentrallager og varehuset i 
Skara. Samtidig har sentrallageret i Skara blitt bygget ut og fullført 
med en 28 000 kvadratmeter stor kompaktlagerløsning. Deler av 
taket blir kledd med solceller i løpet av våren 2022.

I takt med alt som skjer både i næringslivet og i omverdenen, er 
jeg overbevist om at det er veldig viktig for alle foretak å beholde 
verdiene sine og alltid huske hvorfor man finnes, men ikke være redd 
for å kontinuerlig utfordre virksomheten og fortsette å utvikle seg. 
Hvis personer, organisasjoner og forhold ikke utvikler seg, vil de etter 
hvert stagneres og avvikles.  

For Jula er det viktig med ansvar, engasjement, nysgjerrighet og 
at vi alltid utfordrer oss selv. Jula er et fantastisk foretak, fullt av 
engasjerte, kunnskapsrike og driftige medarbeidere som alle bidrar 
til å skape noe som kundene våre setter pris på, og hvor man som 
medarbeider trives og føler at man kan utvikle seg. Jeg er frem til å 
følge Julas fortsatte utviklingsreise, ikke minst innen bærekraftfeltet. 
 

 
Økt fokus på bærekraft
Jula har et par utrolig fremgangsrike år bak seg, og vi fortsetter i det 
sporet. I tråd med dette har vi trappet opp fokuset vårt på bærekraft. 
Vi fortsetter arbeidet med å utvikle bærekraftige strukturer som inte-
greres i de ulike virksomhetene, og målsettingen er at Jula skal være 
bærekraftig på lang sikt. Jula skal bli klimanøytrale innen 2030 innen 
transport og energiforbruk, og de mange tiltakene som gjennomføres 
i verdikjeden, skal komme tydeligere frem i vår kommunikasjon.  

Samtidig har de siste årene blitt preget av stor turbulens hvor vi, i 
likhet med mange aktører, har blitt påvirket av en situasjon som vi 

Joachim Frykberg 
CEO Jula 2021

ikke kan styre og den pandemien vi har befunnet oss i. Vi ser at det 
totale utslippet av karbondioksidekvivalenter var større i fjor sam-
menlignet med året før. Det kan forklares av ekspansjonen vår. Men 
vi har bærekraftsansvaret vårt med oss på den reisen, og tar stadig 
beslutninger og gjør investeringer for å skape forutsetninger for en 
langsiktig bærekraftig fremtid med reduserte utslipp som følge. I 
2020 økte flytransporten vår kraftig fordi vi kunne bistå raskt med 
beskyttelsesutstyr til aktører som drev virksomhet midt under pan-
demien. Flytransportene ble kraftig redusert i 2021, men vår hav- og 
lastebiltransport har økt, blant annet som følge av containerkrisen. 
Vi har funnet alternative måter å frakte varer hjem på, men med økt 
frakt som følge.  

Vi er bevisste på dette, og fortsetter å sette inn tiltak for å møte det. 
Et eksempel på det er de investeringer som vi har gjort, og fortsetter 
å gjøre, i vårt søsterforetak Jula Logistics og togterminalen i Fal-
köping. Et annet fokusområde er innkjøpene. I 2021 har vi forsterket 
virksomheten vår i Asia med to nye kontorer. Antallet leverandører 
har også økt i Europa, og det er et mål vi fortsetter å jobbe for.

Alt i alt ble det gjort flere positive tiltak for et redusert klimaavtrykk i 
året som gikk. Det er vi stolte over, og det er i tråd med den 
retningen vi har bestemt oss for å jobbe ut fra. Samtidig ser vi ikke 
helt de resultatene vi håpet å oppnå med de tiltakene. Men vi vil 
fortsette på den veien vi har staket ut. Vi er en del av et familiekon-
sern som utvikler både eksisterende og nye virksomheter på en 
langsiktig måte som er bærekraftig for fremtidige generasjoner, og 
det tar vi med det største alvor.

Maria Ragnarsson 
Sustainability Manager

Karl-Johan Blank 
Group owner

Johan Sjöhagra 
CEO Jula AB
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Interessentdialog og  
vesentlighetsanalyse

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-

For oss i Jula er det ekstremt viktig å følge med på hva interessentene våre anser som viktig. Kunder, 
medarbeidere, eiere, leverandører, samfunn og myndigheter er Julas primære interessenter. Vi fører 
dialoger og innhenter informasjon om hva disse interessentene mener er vesentlig. Den informasjonen 
bidrar til at vi fokuserer på relevante spørsmål innen vårt bærekraftarbeid.

ringer forekommer på bærekraftområdet, og hvilken betydning har 
disse for interessentene? 

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

Julas bærekraftarbeid tar først og fremst utgangspunkt i spørsmåle-
ne 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  
karrieremuligheter

Redusert klimapåvirkning
Forretningsetikk
Mangfold og likestilling

Redusert klimapåvirkning
Langsiktig, bærekraftig 
utvikling
Forretningsetikk
Menneskerettigheter
Antikorrupsjon 

Sosialt ansvar
Produktkvalitet og 
sikkerhet
Langsiktig utvikling

Samfunnsengasjement
Arbeidsmiljø
Gjenvinning
Lover, forskrifter og 
standarder
Redusert klimapåvirkning

Kundeundersøkelser
Hjemmeside
Pressemeldinger
Sosiale medier
Kundemøter

Medarbeidersamtaler
Dialoger
Intern kommunikasjon

Årsregnskap
Pressemeldinger
Løpende dialog
Samarbeidsprosjekter

Evaluering av leverandører
Revidering
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 og standarder, 
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 -forbruk, 
sirkularitet

Ve
ld

ig
 h

øy
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RAPPORTOMRÅDE/IDENTIFISERTE RISIKOER BESKRIVELSE AV RISIKO RISIKOHÅNDTERING

M
IL
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T 
AN

SV
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M
EN

N
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TT
IG

H
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KO

RR
U
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N

Råvareforbruk i produkter, kontinuerlig tilgjengelighet, bruk 
av nye/gjenvunnede råvarer.
Helserisikoer ved bruk, forurensningsrisikoer ved fremstilling/
bruk.
Valg av energiavtale, bruk, tilgang.
Utslipp fra transporter, produksjon, produktbruk og vår 
virksomhet.
Avfall fra produksjon, emballasje og uttjente produkter.

Produktinnhold og sikkerhetskrav
Vernerunder, egenkontroll
Kjemikaliehåndtering
Forbehandlingsanlegg
Transportvalg
Jula Logistics
Energieffektiviseringsprosjekt
Emballasjeprosjekt
Avfallssortering, gjenbruk, gjenvinning

JulaBase
Systematisk arbeidsmiljøarbeid
Policyer
Code of Conduct
CSR-revisjoner
Faglig samarbeid
Kollektivavtale
Lederskapsprogrammer
Medarbeidersamtaler

Code of Conduct
Varselersystem
CSR-revisjoner
Oppfølging av leverandører
Forebyggende opplæring

Antikorrupsjonspolicy
Varslersystem
Attestordning
Informasjon til alle nyansatte

Egne virksomheter
Underleverandører
Produksjonsland
Likestillingsspørsmål

Arbeidsmiljørisikoer, arbeidsskader, stressrelaterte helsefaktorer, 
mangel på kompetanse, likestilling og mangfold.

Produsenter i høyrisikoland.

Likestillingsspørsmål, diskriminering

Underleverandører
Produksjonsland
Markeder

Produksjon i høyrisikoland.

Brudd på menneskerettigheter, fagforeningsfrihet, 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

Risikohåndteringspolicyen vår beskriver prinsipper, ansvar, prosesser 
og rapporteringskrav. Til denne finnes det et system som utgjør et 
rammeverk for håndteringen. Systemet ble videreutviklet i året som 
gikk, både når det gjelder funksjonalitet og antallet brukere. Vi har 
forskjellige nasjonale lover og direktiver å forholde oss til, og ulike 
virksomheter i konsernet. De skal bedømmes og eventuelle tiltak 
skal iverksettes, og det arbeidet har blitt en naturlig del av den 
daglige driften. 

Identifisering av risikoer
Risikoer identifiseres løpende i forbindelse med forretningsplanlegging, 
prosjekter eller beslutninger. En risikohåndteringsnemd jobber aktivt 
med å vurdere rapporterte risikoer. Samtlige medarbeidere har et 
ansvar for at risikohåndteringspolicyen følges i det daglige arbeidet. Sel-
skapstilknyttede ledere for hver enkelt avdeling, funksjon eller selskap er 
ansvarlige for å følge med på sitt selskaps risikoer, sørge for tiltaksplaner, 
iverksette tiltak og løpende rapportere om gjeldende risikoer. 

Risikoene vurderes ut fra sannsynligheten for at en risiko oppstår 
og hvilke konsekvenser det ville få for virksomheten vår. Det tas en 
beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes. 
 
Krisehåndtering og kontinuitetsplaner 
Jula Holding-konsernet har godt utarbeidede handlingsplaner for 
krisehåndtering. Den daglige virksomheten er godt forberedt og har 
blitt satt på prøve, særlig i de siste to årene som har vært preget av 
pandemien. Funksjoner og systemer testes og revideres regelmessig 
for at vi skal være utrustet til en eventuell krise eller ekstraordinær 
hendelse i virksomhetene. 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. 

Hvordan vi håndterer risikoer
I Jula har vi en felles, etablert modell for hele konsernet når det gjelder risikohåndtering. Den 
innebærer at vi jobber aktivt med å håndtere og forebygge risiko, samtidig som vi utforsker og 
utvikler mulighetene som ligger i risikoene.
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Julas direkte påvirkning = Null CO
2

Julas indirekte påvirkning = Null CO
2

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

En bærekraftig reise

En del av vår bærekraftige adferd handler 
om at vi skal være klimanøytrale senest 
i 2030. Klimanøytraliteten innebærer 
at vi skal ha klimanøytral transport til 
sentrallageret og ut til våre varehus. 
Det omfatter også netthandelen. 
Energiforbruket vårt skal være både 
klimanøytralt og effektivt.  

Det andre området handler om at vi tar 
ansvar og er ærlige. Det gjelder Jula som 

Det er viktig for oss i Jula at bærekraftspørsmålet er en naturlig del av våre forretningsavgjørelser 
og vår hverdag. Å kombinere volumhandel, lave priser og bærekraft har sine utfordringer, men 
for oss er det viktig at den faktoren tas med i våre beslutninger og vises i arbeidet vårt. Vi ser på 
bærekraftarbeidet som en reise. Vi har et mål, en langsiktig visjon om en mer bærekraftig verden 
og en tydelig retning mot hvor vi skal. 

både arbeidsgiver og forretningspartner. 
Vi arbeider kontinuerlig med 
arbeidsmiljøet vårt, og vi vil fortsette 
å være en attraktiv og utviklende 
arbeidsplass. Området omfatter også de 
som leverer varer og tjenester til Jula. Vi 
stiller krav om at våre etiske retningslinjer 
skal følges, og ser til at de blir fulgt.  

Det tredje området handler om 
sortimentene våre og de produktene vi 

selger. Vi arbeider langsiktig for at våre 
produkter, og da først og fremst innen 
våre egne varemerker, skal ha en mindre 
klimapåvirkning. Det handler både om økt 
sirkularitet, lengre levetid og en bærekraftig 
bruk av produktene.  

Vi er klar over at virksomheten vår påvirker 
klimaet, og vi tar vårt ansvar for å redusere 
dette avtrykket på stort alvor.
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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

Sortiment 

Produkt 

Emballasje 

Energi 

Transport 

Ansvarlige leverandører 

Attraktiv arbeidsgiver

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Julas bærekraftarbeid omfatter en rekke sentrale områder. Denne 
rapporten gir et sammendrag av de aktivitetene som vi har fokusert 
på i løpet av det siste året, og hva vi skal prioritere i årene som 
kommer. Vi har kommet et stykke på vei i bærekraftreisen, men vi 
har langt igjen. Vi er ydmyke overfor de utfordringene vi har foran 
oss, men målet er tydelig.

Sortiment – Strategisk arbeid med hvordan sortimentet under våre 
egne varemerker kan og skal utvikles innenfor rammen for vårt 
bærekraftarbeid. 
 
Produkt – Strategisk arbeid med å målsette innholdet i våre 
produkter for å redusere klimapåvirkningen og øke mulighetene for 
gjenbruk ytterligere. 

Emballasje – Fokus på å minimere, redusere og optimere både 
transport- og forbrukeremballasje.  

Energi – 100 % fornybar energi til virksomheten vår, sentrallager og 
varehusene i alle land. Energieffektivitet og å produsere like mye 
fornybar energi innen konsernet som vi bruker, faller også inn under 
området energi.  

Transport – Klimanøytral transport innen 2030. Allerede i 2023 skal 
Julas største transportører ha en kjøretøyflåte forberedt for fossilfri 
transport for Jula. Julas søsterforetak Jula Logistics spiller en stor og 
aktiv rolle i å tilby miljøvennlig togtransport. 

Ansvarlige leverandører – 100 % av våre 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.
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Julas overgripende klimamål handler om at vi vil redusere klimapåvirkningen 
vår, og det vil vi gjøre i hele virksomheten.  

Her gir vi et helhetlig bilde over hvordan påvirkningen skjer gjennom 
ulike prosesser i ulike ledd. Vi beskriver også kort hva vi gjør for å redusere 
påvirkningen vår. 

Produktets klimasirkel

6 U T-T R A N S P O RT
Transport ut til varehusene skjer med eksterne fraktselskaper for å 
oppnå effektiv samlasting. Jula har ekstra høy pallehøyde for å  
maksimere oppfyllingsnivået i bilene, og vi jobber alltid for å 
optimere transportene våre. Dessuten bruker vi togtransporter. Jula 
stiller krav til miljøutvikling ved transportvirksomhet, og fører et tett 
samarbeid med transportleverandørene våre.

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 som 
varehus og netthandel. Vi jobber iherdig for å sikre produkter 
med høy 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 å selv reparere 
og forlenge levetiden til ødelagte produkter. De produktene 
som likevel blir returnert, tas hånd om av serviceavdelingen vår, 
After Sales. Det bidrar til en mer bærekraftig utvikling med mer 
bruk og mindre kast. 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, 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
Produktets livssyklus er forbundet med ressursforbruk og miljøpåvirkning. Julas ambisjon er 
å ha et helhetsperspektiv rundt produktets totale livssyklus. Allerede i innkjøpsleddet tar vi 
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, om produktet skal kunne repareres, hvordan produktet skal behandles etter end-of-
life og hvordan produktet skal pakkes. 

5 E N G A S J E RT E M E D A R B E I D E R E
Våre engasjerte medarbeidere er en avgjørende faktor for fortsatt utvikling og ekspansjon. Vår 
felles plattform JulaBase™ gir medarbeiderne våre et tydelig og godt grunnlag for å gjøre jobbene 
sine. 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 eget personale i Kina og Polen underletter 
kontakten med leverandørene våre. Vi stiller krav til leverandørene 
våre som samsvarer med verdiene våre. Jula gjennomfører 
revisjoner og informerer om bærekraft og selskapets Code of 
Conduct. På den måten skapes det forståelse og 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 Göteborgs havn går logistikken videre med tog til Skara. På 
årsbasis genererer det rundt 6000 færre lastebiltransporter 
mellom Göteborg og sentrallageret i Skara. For å optimalisere 
transportene ytterligere benytter Jula ekstra lange lastebiler 
fra tørrhavnen i Falköping til Skara. Gods fra Europa fraktas 
om mulig med tog fra Italia. Det gjør vi for å redusere  
utslippene ytterligere. 

4 O P P VA R M I N G  O G  E N E R G I
Julas sentrallager er Nord-Europas største lager. Her har vi satset på 
bergvarme som hovedvarmekilde. 96 borehull forsyner sentrallageret 
med varme, og i tillegg har vi satset på nærværsstyrt belysning og 
tette forbindelser. Det nye kvalitetssenteret blir varmet opp via  
ytterligere 12 bergvarmehull. Konsernet eier dessuten 7,5 vind- 
kraftverk som produserer fornybar energi, og skal snart montere  
solceller på en del av taket på sentrallageret. Ut over dette kommer 
den energien vi kjøper i våre egne strømavtaler fra fornybare kilder.
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Mer bruk og mindre kast
At produktene våre oppfyller våre kunders krav og forventninger om produktsikkerhet og 
produktkvalitet, er ekstremt viktig for oss i Jula. Kundene våre skal føle seg trygge og fornøyde når 
de kjøper fra oss. 

Kundenes forventninger er en veldig viktig 

målfaktor når vi utvikler nye produkter eller 

oppgraderer et eksisterende sortiment. Dette 

skal naturligvis kombineres med at vi jobber 

for å ta vår del av ansvaret og redusere 

klimapåvirkningen vår. En sterk drivkraft 

innen innkjøpsorganisasjonen vår er at de 

produktene vi selger, skal falle innenfor ram-

men for mer bruk og mindre kast. I mange 

år har vi hatt en tydelig kvalitetsstrategi som 

gjennomsyrer organisasjonen vår. I korte trekk 

innebærer det at vi gjennom de nøyaktige 

rutinene som omgir produktutviklingsproses-

sen vår, skal kunne tilby kundene våre trygge 

produkter med nullvisjon for reklamasjoner, 

uten at det påvirker produktprisen.  

Et viktig verktøy for å oppnå dette, er at alle 

kvalitetssviktkostnader som kan oppstå, skal 

tilbakeføres dit de oppsto for å gi insentiv 

til nullvisjonen. Hva gjør vi da for å sikre 

produktene våre før de lanseres? I tillegg til 

at de skal oppfylle gjeldende lovkrav, testes 

produktene i vår egen testlab i Skara. Alle nye 

produkter i våre egne varemerker gjennom-

går den prosessen. Formålet med testene 

er at produktene skal oppfylle våre kunders 

forventninger, men også at de produktene 

vi lanserer skal ha økt 

levetid. I 2021 testet vi 

2450 produkter i labora-

toriet vårt, og det er en 

stadig mindre andel som 

ikke består testene. Det er 

et tegn på at kravene våre 

og det tette samarbei-

det vi har med leverandørene våre, gir 

avkastning.  

 

Vi har en overordnet målsetting som går 

ut på at produktene skal oppfylle kundens 

forventninger, styrke våre egne varemerker 

og at antallet reklamasjoner skal minske. 

Også i år ser vi en fremgang innen dette 

området, i og med at antallet reklamasjo-

ner fortsetter å synke. I 2021 kom antallet 

2019

2020

1,15 %

1,01 %

Reklamasjoner

2021
0,98 %
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reklamasjoner per salg på 0,98 %, og an-

tallet reklamerte produkter var det laveste 

siden vi begynte å måle. 

  

Vi lærer av reklamasjonene som kommer inn 

til oss. Produktene som varehusene mottar re-

klamasjon på, sendes til Julas kvalitetssenter 

i Skara, hvor produktene repareres og går til 

gjenbruk, men også analyseres. Analyseresul-

tatene brukes dels for fremtidig produktutvik-

ling, men også i samarbeid med produsenten 

for å kunne forbedre produktet ved behov.  

 

Langsiktige kunderelasjoner 

Den langsiktige relasjonen mellom kunden 

og Jula er viktig. Julas kundeservice 

jobber daglig med å støtte de kundene 

som opplever at noe har gått galt ved å 

hjelpe dem, og målet er at både kunden 

og Jula skal bli fornøyde. Like viktig som 

at kunder får hjelp med et problem som 

har oppstått, er det å analysere tilbake-

meldingen og informasjonen vi får inn, 

slik at vi kan arbeide proaktivt. Formålet 

med et sterkt kundefokus er at vi vil gjøre 

kundeopplevelsen enda bedre og dermed 

styrke kundens inntrykk av Jula. Det gir 

grunnlag for en langvarig og god relasjon 

som holder over tid. 

  

I tillegg til arbeidet med å skape gode og 

langvarige relasjoner, er det også et perspek-

tiv hvor miljøtenking og kundetilfredshet går 

hånd i hånd. Jula jobber alltid aktivt for å 

løse kundens utfordringer på en så god og 

effektiv måte som mulig. I praksis betyr det 

at vi i stedet for å bytte ut hele produktet eller 

transportere produkter inn for reparasjon, kan 

hjelpe en kunde med support og reservedeler. 

Det fører til at produkter fungerer igjen, eller 

at vi kan kompensere for eventuelle kosme-

tiske skader dersom selve produktet fungerer 

som det skal. På denne måten beholder vi 

flere produkter i fungerende stand ute på 

markedet, og reduserer både kundens og pro-

duktenes transportstrekninger for å håndtere 

eventuelle skader som har oppstått.  

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 å 

handle det de trenger. 

Standardiseringer

Jula er med i flere tekniske standardiserings-

komiteer og -nettverk. 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 produktsikkerhetskon-

troller på produktene våre i Sverige, Norge 

og Polen. I 2021 ble det gjennomført 74 

markedskontroller, og det ble funnet fem 

produkter som ikke oppfylte kravene. Disse ble 

trukket fra salg, og produktene har deretter 

blitt oppgradert eller tatt ut av sortimentet. 

Arbeidet med tydelige krav, stikkprøver og 

nøye gransking av verifiseringer før levering 

er en forutsetning for å unngå at produkter 

som ikke oppfyller kravene skal havne på 

markedet.
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Senter med fokus på kvalitet
En av Julas målsettinger innen rammen for Julas bærekraftarbeid er å forlenge levetiden til de produktene 
som Jula setter på markedet. I begynnelsen av 2021 åpnet vi Julas kvalitetssenter, et senter der vi fokuserer på 
produktene innen Julas egne varemerker.  

Kvalitetssenteret har vært i bruk i ett år, og innfrir forventningene 
våre. Under samme tak arbeider ulike funksjoner i tett samarbeid 
med fokus på hele produktets livssyklus, fra innledende kvalitetskrav 
til ettermarkedstjenester som reservedelshåndtering og gjenbruk. 
 
I tillegg til de produkttestene som utføres på eksterne, akkredi-
terte laboratorier før et produkt slippes på markedet, velger Jula 
å utføre sine egne produkttester med fokus på brukervennlighet 
og langsiktig bruk. I nye lokaler som er tilpasser bruksområdene 
utfører vi blant annet tester i våtrom og klimarom. I egne branncel-
ler utfører vi uovervåkede langtidstester. Formålet med testene er 
å sikre kundetilfredshet, fortsatt lave reklamasjoner og produkter 
med økt levetid. 
 
Det er mange gevinster ved dette senteret. I tillegg til mer effektive 
flater som eliminerer risikoene som er forbundet med håndte-
ringen av returvarer, skapes det også en smartere arbeidsflyt der 
blant annet oppdelingen av materialer blir enklere. I kvalitetssen-
teret får verkstedet for produktreparasjon et formålstjenlig rom, og 
det innebærer blant annet færre transporter. 

Prosjekt med fokus på lang levetid og effektivisering
Et ledd i forlengelsen av et produkts levetid er å tilby salg av reserve- 
og slitasjedeler til kunder. Jula har som målsetting å styrke totaltilbudet 
med trygghet, kundepleie og bærekraft som nøkkelord. 
 
Målet er at reservedeler skal være tilgjengelige i forbindelse med 
produktlanseringer, og at kunden da enkelt skal kunne kjøpe dem i 
nettbutikk eller våre varehus. Arbeidet har pågått i 2021, og målet er 
å fullføre prosjektet i løpet av 2022.
 
Et annet fokusområde som gjennomsyrer hele virksomheten vår, er 
emballasjen. Den har en viktig funksjon for å blant annet beskytte 
og formidle produktene våre. I 2021 la vi grunnlaget for et eget 
prosjekt for å eliminere, optimere og minimere emballasje. Men 
dette skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av kvaliteten. I 2022 
skal prosjektet gjennomføres, og målet er å skape ressurseffektivitet 
gjennom hele kjedet fra leverandør til kunde. 
 
Produsentansvar 
Som produsent og importør av varer til markedene våre påtar 

Julas nya kvalitetssenter.
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GJENVINNING TOM 2021 (tonn)

Farlig avfall Jern Metaller Papir Plast Elektronikk Øvrig avfall Totalt

Totalt 2019

Totalt 2020

Totalt 2021

20

22

27

273

305

425

6

6

8

2010

2192

2282

67

137

83

532

519

433

1349

1535

1525

4257

4716

4783

I forhold til 
oms

56 %

52 %

51%

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 behandles 
og gjenvinnes på en ansvarlig måte.
 
Avfall og gjenvinning
Vi jobber iherdig med å redusere klimaavtrykket vårt, og derfor må 
vi sørge for at alle deler av virksomheten vår bidrar til en langsiktig 
bærekraftig utvikling. For å klare det, er det viktig at vi er ressursef-
fektive og grundige i de valgene vi tar. Vi arbeider aktivt med å re-
dusere mengden avfall som virksomheten vår genererer. I 2021 økte 
den totale avfallsmengden vi genererer. Vi har åpnet flere varehus, 
og netthandelen øker. Mengden avfall i relasjon til omsetningen 
ble imidlertid redusert til 51 % i 2021 mot 52 % for 2020. Fraksjoner 
sorteres for effektiv gjenvinning hos våre samarbeidspartnere. Vi 
fører dialoger med våre partnere om å sortere ut flere fraksjoner 
for materialgjenvinning i stedet for energigjenvinning. I tillegg gir vi 
våre ansatte opplæring om hvor viktig det er å sortere riktig for at 
materiale skal kunne gjenvinnes. 

Gjenbruk og materialbesparelse
De varene som kunder returnerer til våre varehus, sendes til kvalitets-

senteret vårt i Skara. Her vurderes de av personalet vårt for å avgjøre 
om produktene i første rekke skal utbedres, i andre rekke material-
gjenvinnes. De varene vi kan redde, får nytt liv ved å bli solgt på våre 
outlets i Sverige. I skrivende stund har vi tre outlets i Sverige, ett i 
Polen og ett i Norge. Å gi nytt liv til de varene som returneres til oss, 
er en viktig del av bærekraftarbeidet vårt. 41 % av produktene som 
ellers skulle gått til materialgjenvinning, har fått nytt liv gjennom 
våre outlets i Sverige. 

I hele 2021 har vi tilbudt digitale kvitteringer til kunder i våre svenske 
varehus. Omtrent 25 % av kvitteringene var digitale i løpet av året, 
og det betyr mindre papirforbruk. Det å spare på materialer er noe 
vi tenker mye på. Til trykksakene våre bruker vi et papir med lav 
miljøpåvirkning, og de siste årene har vi på denne måten redusert 
CO2-utslippene. 
 
Vi jobber iherdig med å redusere klimaavtrykket vårt, og derfor må 
vi sørge for at alle deler av virksomheten vår bidrar til en langsiktig 
bærekraftig utvikling. For å klare det, er det viktig at vi er ressursef-
fektive og grundige i de valgene vi tar.

2244 eneboliger
Julas gjenvinning sparer CO2-utslipp 

tilsvarende ett års oppvarming av 
2244 middels store eneboliger.  

2019

44 %

2020

40%

2021

41 %

Andel returer  
som går til Outlet
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2%

ØVRIGE  
LAND

0 %
4

4 %
48 

ASIA (ikke Kina)SVERIGE

28 %
327

EUROPA

21 %
241

KINA

47 %
551

Antall leverandører fordelt over verden: 1 171 

Innkjøp – vår hjertesak
Hjertet i Julas virksomhet er innkjøpsorganisasjonen vår. Vi jobber alltid iherdig med å forstå 
kundenes behov og gi sterke produkttilbud på markedet. Innenfor disse rammene er det naturligvis 
viktig for oss å ta ansvar for de produktene vi slipper på markedet. 

Julas artikler produseres på flere steder i 

verden. Artiklene skal møte våre kunders 

forventninger, og de skal produseres under 

forhold som følger Julas etiske retningslinjer. 

En sentral del i vår innkjøpsstrategi er 

å ha godt innsyn i og god kontroll over 

leverandørleddet.  

Vi har innkjøpskontorer på flere steder, og i 

noen år nå har vi hatt tre innkjøpskontorer 

i Kina og ett i Polen. I 2021 har Julas 

innkjøpsområder blitt utvidet, og to nye 

innkjøpskontorer har blitt åpnet i Vietnam 

og India. I tillegg til å sikre best mulig 

innkjøpspriser, riktig kvalitet og kortere 

leveransetider er det viktig for oss å være 

nær produktprodusentene. De fleste 

produktene vi selger, blir produsert i Asia. 

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 høyrisikoland 

av amfori BSCI, og vi er oppmerksomme på 

at det kan innebære en risiko for brudd på 

menneskerettigheter, dårlig arbeidsmiljø 

og korrupsjon. Vår måte å håndtere disse 

risikoene på, er å gjennomføre kontroller 

hos produsenten gjennom revisjoner, egne 

eller via tredjepartsorganer. Kontrollene 

omfatter etisk og ansvarsfull atferd, respekt 

for menneskerettighetene og respekt for 

miljøet.
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49 %

34 %

13 %

2 %

2 01 9

54 %
3 %

16%

1 %
2 02 0

26 %

2 %

35 %

2 %

15 %

46 %

Utviklet CSR-process
I 2021 videreutviklet vi prosessen som vi bru-
ker for våre revisjoner. Vår etablerte metode 
og de verktøyene vi bruker, har ikke endret 
seg. Det har heller ikke poengsystemet 
som danner grunnlaget for våre revisorers 
totalvurdering. Men vi har justert selve resul-
tatmodellen for at den skal harmonisere 
bedre med andre, internasjonale, etablerte 
modeller. Det innebærer at sammenlignin-
ger mellom ulike revisjoner blir tydeligere og 
gir et mer realistisk og harmonisert resultat. 
Resultatene fra tidligere års revisjoner har 
blitt oversatt til den nye resultatmodellen. 
Våre revisorer har gjennomgått akkredi-
terte opplæringer innen både SA8000 og 
ISO14001. 
 
Totalt 325 fabrikker (97 %) som lager varer 
under Julas egne varemerker ble inspisert 
i 2021. 86 % av disse inspeksjonene ble 
gjennomført i Julas regi av egne inspektører 

(83 % i 2021), og resten er gjennomført 
av akkrediterte tredjepartsinspektører. 
Resultatet fra revisjonene har samlet sett et 
dårligere resultat enn tidligere år. Årsaken 
til det er at vi har vurdert flere produsen-
ter som er nye for Jula, sammenlignet 
med tidligere år. Disse produsentene har 
gjennom revisjonene fått et klarere bilde 
av Julas krav for samarbeid, og det har 
blitt lagt tiltaksplaner om forbedringer før 
videre samarbeid. Den vanligste årsaken 
til avvik fra Julas etiske retningslinjer i 2021 
var mengden overtidsarbeid. Dette er en 
konsekvens av koronapandemien, og det 
har blitt satt opp forbedringsplaner for dette 
området. 58 % av produktene Jula selger, er 
produkter innen Julas egne varemerker.    
Også i 2021 har innkjøpene våre blitt påvirket 
av koronapandemien. Vi har støtt på utfor-
dringer inne både logistikk og prissetting. 
Vår fremoverlente holdning, vår fleksibilitet 

og våre lokale tiltak har innebåret at vi har 
hatt mindre forstyrrelser ut mot kundene 
våre. Men vi ser at disse utfordringene vil 
fortsette i 2022.  

Leverandørbasen
Jula arbeider kontinuerlig med leverandør-
basen. Vi jobber aktivt for å skape langsik-
tige relasjoner med leverandørene våre, 
hvor transparens og åpenhet er sentrale 
byggesteiner.  
 
I 2022 har antallet leverandører i Asia totalt 
sett blitt redusert noe, samtidig som andelen 
i Europa har økt. Det innebærer en økt 
nærhet med mindre transporter som følge. 
Å øke antallet leverandører i Europa er et 
mål vi jobber aktivt med.

2 %
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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 våre forretningsavtaler, og resultatet fra våre reviderte fabrikker 

fungerer som resultatindikator 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 i fellesskap. Målet 

er å skape en forståelse av fordelene ved 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.

Slik fungerer en CSR-revisjon

Utfordringer

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

utfordringene som forekommer hos våre leverandører. Det 

er vesentlig at vi får innsyn i dokumentasjon av blant annet 

personallister, arbeidstider og lønner. 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. Julas ansvar omfatter 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 lengre ned i leverandørkjeden. 

 

Julas etiske retningslinjer og menneskerettigheter

CSR-revisjonene som Jula gjennomfører, bygger på Julas 

etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer bygger blant 

annet på ILO og FNs Global Compact. Regler om maksimal 

arbeidstid og minimumslønn, forbud mot barnearbeid, 

REVISJONSFORBEREDELSER
Revisoren forbereder granskingsdo-

kumenter og gjennomgår fabrikkens 
revisjonshistorikk for å få en bedre 

forståelse av 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
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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

Varslersystem

I tillegg til revisjonene som vi gjennomfører 

ved fabrikkene, har vi ytterligere en kanal der 

ansatte anonymt kan melde fra om misforhold. 

Misforholdene skal være knyttet til kravene 

i Julas 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. 
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Klimanøytral i 2030
En av Julas hovedaktiviteter er å forflytte varer. Det skjer samtidig som 

vi ekspanderer, både ved å åpne flere varehus på nye markeder og ved 

å ekspandere netthandelen. I 2021 har vi åpnet fem nye varehus, og 

vi har bestemt oss for å gå inn i et nytt land med varehus og utvide 

netthandelen vår til to nye land i 2022. Samtidig skal vi ikke gi avkall 

på klimamålene våre – vi arbeider for å bli klimanøytrale seneste i 

2030 innen transport og energibruk. 

 

Effektiv energibruk

Energieffektivitet har alltid vært et sentralt spørsmål for Jula, det 

har vi hatt med oss siden foretaket ble grunnlagt og kommer fra vår 

innstilling om å være nøye med utgiftene. Også i 2021 gjennomførte 

vi tiltak for å få kontroll over energikostnadene, og det merkes ikke 

minst ved påbyggingen av sentrallageret vårt i Skara. Tilbygget varmes 

med bergvarme, det er ekstra isolert og deler av taket vil bli kledd med 

solceller i 2022. Det totale energiforbruket for sentrallageret vårt økte 

i løpet av 2021, men hvis vi ser på nøkkeltallet kWh per kvadratmeter, 

har forbruket gått ned fra 39 kWh/kvm 2020 til 36 kWh/kvm 2021.  

Også i varehusene våre arbeider vi fokusert for å bli mer energieffek-

tive. Alle nye varehus har effektiv LED-belysning, og når vi bygger om 

eksisterende varehus, bytter vi ut belysningen til LED. I 2021 har vi byg-

get om 11 varehus i Sverige og Norge. Totalt sett har energiforbruket 

gått opp i 2021 sammenlignet med året før, men det gjennomsnittlige 

energiforbruket, kWh per kvadratmeter, har generelt blitt lavere.  

En annen målsetting er at all energi Jula kjøper til varehusene og sen-

trallageret i Skara skal komme fra fornybare kilder. Den totale andelen 

strøm fra fornybare kilder som Jula AB kjøpte i 2021, kommer på totalt 

89 %, sammenlignet med 85 % året før. Det innebærer at den totale 

mengden utslipp fra strømforbruk ble redusert i løpet av året.

 

Innen Jula-konsernet produserer vi fornybar energi gjennom vindkraft. 

Produksjonen i 2021 kom på totalt 20 002 Mwh, og det tilsvarer 42 % 

av Jula ABs totale strømforbruk. Konsernet har også investert i den 

første egne solcelleparken som vil bli plassert på en del av taket på 

sentrallageret i Skara i løpet av mars 2022. Panelene vil ha en årlig 

produksjonskapasitet på 3000 MWh. 

 

Effektive transporter

Transportsektoren har stått overfor globale utfordringer i form av 

blant annet containermangel og store prisøkninger i 2021. Som følge 

av dette har vi blitt tvunget til å bruke mindre, men flere containere i 

løpet av året. Dette vises på transportene våre, hvor utslippene samlet 

sett har økt i stedet for å minske. Flytransportene ble vesentlig redusert 

fra året før, men både sjø- og lastebiltransporten har økt. Dette til 

tross for at vi bruker flere togtransporter. Vi anser dette som en følge 

av de ekstreme forholdene i kjølvannet av den globale pandemien 

som vi alle ble rammet av. Men dette påvirker ikke vårt totale mål om 

klimanøytrale transporter innen 2030.  

 

Innen konsernet har vi nå to HVO-tankstasjoner i gang, en i Skara og 

en på togterminalen i Falköping. Våre egne kjøretøy som kan kjøres på 

HVO tankes her, og vi tilbyr transportørene våre å tanke HVO. I 2021 

har Julas kjøretøy blitt tanket med 32 % biodiesel. I konsernet har vi 

bestemt oss for å starte opp et prosjekt for de neste årene sammen 

med Scania der en el-lastebil skal kjøre tungtrafikk med containere 

mellom tørrhavnen i Falköping og sentrallageret i Skara. Lastebilen 

skal dessuten kunne lades med strøm fra våre solceller i Skara.  

Gjennom søsterforetaket Jula Logistics fortsetter Jula AB å benytte 

transporter på tog der det er mulighet for det. I 2021 økte antallet 

togrunder til 345 fra 292 året før. Julas nøkkeltall for utslipp i forhold 

til omsetning var 4,4 i 2021, sammenlignet med 3,9 i 2020. 

Totalt sett har vi ikke oppnådd de samme resultatene vi jobbet mot 

når det gjelder utslipp fra transporter. Vi ser imidlertid at vi har skapt fle-

re muligheter for å komme videre mot målet vårt i årene som kommer. 

Julas sentrallager i Skara.
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MILJØDATA

STRØMFORBRUK VAREHUS OG LAGER 2019 2020 2021

Strømforbruk selveide varehus, Sverige 5664 5 353 5 849

 Strømforbruk kWh/m2 115 109 108

Fjernvarmeforbruk selveide varehus, Sverige 2219 1940 2 138

Strømforbruk leide varehus, Sverige (bare virksomhetsstrøm) 13 514 13 398 14 495

 Strømforbruk kWh/m2 113 112 106

Strømforbruk, sentrallager MWh 6352 5968 6346

Strømforbruk varehus, Polen MWh 5720 5465 5073

Strømforbruk varehus, Norge MWh 14 212 14 158 14 168

Totalt strømforbruk MWh 47 681 46 282 48 069

KARBONDIOKSIDAVTRYKK – FRA FABRIKK TIL VAREHUS (tonn CO2)

Totalt scope 1 (egne utslipp) 160 183 184

Forretningsreiser Julas fly 101 55 47

Forretningsreiser Julas biler 59 129 137

Totalt scope 2 (strømforbruk) 6221  5614 5 040

Varehus totalt 6191 5574 4 770

 Sverige1 871 630 503

 Norge2 572 572 209

 Polen2 4748 4372 4 058

Sentrallager og hovedkontor1 30 40 270

Totalt scope 3 (indirekte utslipp) 27 099 29 549 35 924

Logistikk 23 762 26 611 32 853

Forretningsreiser (fly, tog og leiebiler) 163 21 23

Trykt materiale 3174 2917 3048

Totalt karbondioksidutslipp 33 480 35 347 41 148

KARBONDIOKSIDUTSLIPP – LOGISTIKK (tonn CO2)

Fly 321 2857 229

Sjø 7976 6975 12 720

Vei 15 378 16 405 19 904

Totalt tonn CO2 23 675 26 237 32 853

Nøkkeltall

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

STRØMPRODUKSJON FRA EGNE ANDELER I VINDKRAFTVERK

Strømproduksjon (MWh) 4000 10 886 20 002

1   Market-based method
2   Location-based method

Nøkkeltall: 

Julas vindkraftverk produserte 42 % av den totale energien Jula AB brukte i 2021.  

Sentrallagerets strømforbruk har gått ned fra 39 kWh/kvm i 2020 til 36 kWh/kvm i 2021.
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Bærekraftig, fleksibelt og trygt

Året 2021 har vært svært preget av pandemien med smittevernstiltak, 

avstand, distansejobbing, reiserestriksjoner og stengte varehus på 

visse markeder. Det har krevd en fortsatt høy fleksibilitet og raske 

omstillinger. Våre arbeidsmetoder har blitt satt på prøve, og vi har 

funnet nye former for å håndtere både utfordringene og hverdagen. 

Digitale løsninger som innebærer mindre reising og enklere måter å 

møtes på, har blitt en naturlig del av visse medarbeideres hverdag, 

på samme måte som distansering, pleksiglass, nye leveringsmetoder 

og munnbind har blitt en del av andres.  

I sensommeren 2021 ble Julas fleksible, bærekraftige arbeidsmåte 

innført som en naturlig del av vår hverdag. Vi trives med å møtes og 

ta utgangspunkt i hovedkontoret vårt i Skara, men avhengig av ar-

beidsoppgaver, daglig planlegging og livet generelt passer det noen 

ganger bedre å jobbe fra et annet sted. De arbeidsmetodene vi har 

innført under pandemien, har vi videreutviklet til en ny arbeidsmåte 

hvor vi tar vare på mulighetene som dukker opp, kombinerer foreta-

kets beste og individets behov, og er effektive og skaper en balanse i 

både arbeidslivet og livet generelt. Til syvende og sist handler det om 

at vi sammen skal nå våre felles mål på mest mulig effektivt vis.

Julas viktigste ressurs er våre engasjerte og motiverte medarbeidere. Det kan høres ut som en 
klisjé, men grunninnstillingen er at det er sammen vi utvikles og får foretaket til å lykkes. De siste 
to årenes ekstreme situasjon har demonstrert at vi er en fleksibel og sterk sammensetning av 
mennesker som sammen utfører viktige ting for å få foretaket vårt til å fortsette å ekspandere, og 
vi møter utfordringer med løsninger. 

Allerede i 2020 ble varehusene våre covid-19-sertifiserte gjennom 

Safe Shopping Center, en sertifisering som har viktig signalverdi og 

viser at Jula tar ansvar og viser forståelse for at de må gjennomføre 

forebyggende tiltak i lang tid fremover. Sertifiseringen ble oppdatert 

i 2021. 

Opplæring, arbeidsmiljø og sikkerhet

Jula har etablert et fremgangsrikt lederskapsprogram. Innenfor 

denne rammen utvikles både lederskapet og medarbeiderskapet, 

og vi skaper også en økt forståelse for kulturen vår, Jula-ånden. Pro-

grammet bygger på en opplevelsesbasert læring, og de siste årene 

som har vært preget av pandemi, har gjort at vi har funnet nye måter 

å fortsette med den viktige kompetanseutviklingen. Fysisk opplæring 

har blitt kombinert med digital, og vi vil fortsette å evaluere det vi har 

lært fra den digitale opplæringen og ta det med oss til fremtidens 

opplæringsaktiviteter. 

Alle berørte medarbeidere har i løpet av året blitt tilbudt opplæring 

innen ergonomi for å få bedre forutsetninger til å jobbe fra hjemme-

kontor.  
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NØKKELTALL MEDARBEIDERE (2021-12-31)

2019 2020 2021

Antall ansatte
Sverige
Norge
Polen
Finland
Asia og CEE

2424
1683
425
280

36

2652
1871
449
295

37

2571
1727
446
310
1
57

Sykefravær %
Jula AB
Jula Sverige AB
Norge
Polen

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

4,81 %
6,26 %
7,76 %
5,8 %

5,16 %
6,18 %
7,6 %
7,39 %

Personalgjennomstrømning % 10,13 % * 10 % * 9 % *

Gjennomsnittsalder 36,6 35 35

Kjønnsfordeling totalt
Menn
Kvinner

53 %
47 %

56 %
44 %

56 %
44 %

Rapportering av tilbud
Sverige
Norge
Polen

139
69
0

237
47
3

286
38
2

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

Det har også blitt holdt opplæring innen systematisk arbeidsmiljøar-

beid for både hovedkontor og lager.  

Mangfold, likestilling og diskriminering

Vi streber etter økt mangfold og at det på hver arbeidsplass skal 

finnes medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og erfarin-

ger. Det bidrar til å skape et kreativt og innovativt klima. Det hjelper 

oss dessuten med å forstå og møte kundene våre best mulig. Vi har 

nulltoleranse mot enhver form for diskriminering og trakassering. Alle 

medarbeidere har samme rettigheter, muligheter og ansvar.  

Jula har klare policyer og retningslinjer som medarbeiderne kan 

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

andre rusmidler samt diskriminering. Disse gjennomgås årlig for å 

sikre at de er aktuelle og at de kommuniseres ut til alle medarbeider 

på en tydelig måte. 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 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, følger 

svenske Institutet Mot Mutors kodeks mot korrupsjon i næringslivet. 

Policyen og kodeksen er tilgjengelig for alle medarbeidere, og har i 

2021 blitt oppdatert til å gjelde hele Jula Holding-konsernet. 

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

opp eventuelle misforhold samt å øke transparensen. Rettssikkerhe-

ten 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 tyveri-

er. I 2021 ble systemet brukt noen få ganger, og sakene ble håndtert i 

henhold til regelverket vårt, og etter granskninger ble passende tiltak 

gjennomført.

44 % 
Kvinner

56 % 
Menn

NØKKELTALL FORDELT PÅ ALDER OG KJØNN  2021

Medarbeidere – Hovedkontor

Bedriftsledelse, antall

Medarbeidere – Sentrallager

Styremedlemmer, antall (Jula AB)

56

115

1

1

2 5 7 1

0 7 7 1

222 110

179
460

73
295

KvinnerMenn50-30-490-29
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NyföretagarCentrum medvirker til oppstart av foretak som tilsvarer rundt 
10 % av landets nyregistrerte foretak. Spesielle tiltak har blitt gjort for 
å støtte målgrupper som unge, kvinner og utenlandsfødte. Gjennom 
NyföretagarCentrums støttetiltak med informasjon, rådgivning og  
mentorskap kommer det flere nye, bærekraftige tiltak med høyere  
overlevelsesgrad og høyere lønnsomhet – tiltak som har positiv  
innvirkning på økonomisk tilvekst, sysselsetting, likestilling og integrering. 

Fremtidens entreprenører
Julas forkjærlighet til entreprenørskapet har innebåret en fortsatt 
støtte til Ung Företagsamhet Skaraborg. Organisasjonen lar 
videregåendeelever drive foretak i et skoleår og avslutter året med 
en messe der flere ulike priser deles ut. I 2021 var Jula dessuten 
vertskap for kategorien Årets Vara og delte ut prisen til foretaket 
Shear Joy UF. Foretaket, som besto av Isak Drougge, Isak Lager og 
Axel Andersson, hadde en visjon om en verden der de 1500 tonnene 
med ull som kastes hvert år, ikke går til spille, og der både 
produsenter og forbrukere kan samarbeide om en mer bærekraftig 
verden. Shear Joy tok flere priser i Skaraborg, blant annet prisen 
Årets UF-foretak i Skaraborg og dessuten i SM.

NyföretagarCentrum Skaraborg

Barncancerfonden
Jula er svært engasjert i lokalmiljøet, og vi har flere virksomheter, 
deriblant hovedkontoret vårt, i Skara. Vi støtter fritidstilbudene med 
fokus på lagidrett med ungdomsvirksomhet i Skara og omkringlig-
gende kommuner.  

Lokal ungdomsvirksomhet

I Bangladesh gjennomfører The Hunger Project kampanjen «Safe School 
for Girls» med mål om å forhindre barneekteskap og få flere jenter til å bli 
i skolen. Kampanjen vår bruker en unik, lokalsamfunnsledet strategi der 
skoleledelsen, foresatte, ungdommer og politikere inkluderes for å 
gjøre skolemiljøet tryggere og mer produktivt for jenter. Gjennom å 
rette fokuset mot og øke kunnskapen om jenters rettigheter og de 
negative konsekvensene av barneekteskap, utarbeider programmets 
deltakere løsninger og handlingsplaner. Slik skapes det forutsetninger 
for at jenter kan bli i skolen, unngå tidlig ekteskap og bryte mange 
generasjoner lange sykluser av fattigdom. Julas kjernestøtte til The 
Hunger Projects virksomhet i Bangladesh har bidratt til at disse 
satsningene har blitt gjennomført.

The Hunger Project Sweden

Nyföretagarcentrum Skaraborg er en del av en landsdekkende 
svensk organisasjon med formål om å hjelpe og støtte fremtidige og 
nye foretakseiere. Sammen med næringslivet og kommunene i om-
rådet arbeider Nyföretagarcentrum for å øke antallet nye foretak ved 
å skape gode forutsetninger og et positivt foretaksklima. Jula støtter  
NyföretagarCentrum Skaraborg.
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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 oppdatert noen viktige bærekraftaspekter for året. 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 situasjonsrapport og fungerer samtidig som en drivkraft i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Rapporten er Julas måte å oppfylle  

rapporteringskravene vedrørende bærekraftarbeidet på.

Skara, 24. mars 2022 

Karl-Johan Blank
Eier og styremedlem

Peder Larsson
Styreordfører

Thomas Evertsson
Styremedlem

Hans-Åke Persson
Styremedlem

Christian Blank
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 2021, 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 bærekraftrapporten. 
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.

Borås 24. mars 2022 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Palmqvist
Autorisert revisor

Patrik Ragnar
Styremedlem

Kajsa Claesson
Styremedlem

Elzbieta Pettersson
Styremedlem
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"Mer bruk og mindre kast – i korte trekk innebærer Julas  
kvalitetsstrategi at vi gjennom nøyaktige rutiner skal kunne tilby  
kundene våre trygge produkter med nullvisjon for reklamasjoner, 

uten at det påvirker produktprisen. "


