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Verden forandrer seg i stadig raskere takt, og det ser vi effekter av på flere ulike plan. 

Hos Jula fortsetter vi å ta forandringene på alvor, og Jula Holding-konsernet har 

styrket seg og vokst i året som har gått. Vi har blitt flere medarbeidere samtidig 

som digitaliseringen krever en omstilling av virksomheten. Alt dette skjer samtidig 

som vi daglig blir påvirket av klimaendringer, sosial ubalanse og økende krav fra 

kundene. Det å ta vårt ansvar, å være transparente i det vi gjør og å strebe etter 

å møte kundenes behov, er en selvfølge for oss, og vi arbeider hardt for å møte 

forventningene. For oss innebærer bærekraft at vi hele tiden skal redusere vårt 

klimaavtrykk. Derfor inngår hver del av vår virksomhet i en langsiktig bærekraftig 

utvikling gjennom ressurseffektivitet og nøyaktighet i de valgene vi tar. 

På den måten bidrar vi også til at kommende generasjoner skal kunne fikse ting selv. Det å inspirere mennesker og gjøre det mulig for dem 

å fikse ting selv, er vår målsetning og vårt bidrag for å påvirke klimaet i en positiv retning. Våre løsninger skal være effektive, tydelige og 

holde hva de lover. Våre tre fokusområder for bærekraft; Gjør det selv, Resirkuler mer og Ansvarlighet og ærlighet, tar utgangspunkt i FNs 

globale mål for bærekraftig utvikling. For oss omfatter disse fokusområdene hovedsakelig energiforbruk, transporter og produkter. 

Vi har i løpet av 2018 lagt ned mye arbeid i å sikre våre produkter gjennom flere produkttester i egen regi. Vi fokuserer på hele produktets 

livssyklus for å redusere produktets klimaavtrykk - et arbeid vi vil utvikle videre i årene som kommer. Gjennom vår bærekraftstrategi arbeider 

vi bredt langs hele verdikjeden og gjennomfører ulike tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk. Det er en utfordring og et arbeid som påvirker 

hele virksomheten, men vi er ikke redde for utfordringer. Jula har alltid tenkt langsiktig, og vi har en nysgjerrig og løsningsorientert natur, og 

vi tar vårt bidrag til en klimanøytral fremtid på største alvor. 

Mot en lys fremtid

Karl-Johan Blank
Eier og konsernsjef Jula Holding AB

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula

2018 har vært et turbulent år, både når det gjelder forretninger og miljøet. Det skjer utrolig mye på alle fronter. Det er spennende og utfordrende, 

og det tydeliggjør hvilket ansvar vi har. Langsiktighet er viktig for meg, og en bærekraftig utvikling handler nettopp om langsiktighet, om 

kommende generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov. For oss betyr det muligheten til å fikse ting selv, å ta ansvar for dagens 

påvirkninger og samtidig sørge for fremtidige generasjoner. Langsiktigheten i vår forpliktelse handler også om at kundene skal føle seg trygge 

og fornøyde med det vi tilbyr dem, og at vi tar ansvar for hvordan produktene lages. For meg som eier blir langsiktigheten og kommende 

generasjoners mulighet ekstra relaterbar siden familien er delaktig i virksomheten. Det å være et ansvarlig foretak og verne om våre fremtidige 

muligheter er en del av hverdagen, både på jobben og hjemme. Det er en selvfølgelig del av vårt entreprenørskap. 

At vi sammen med kundene kan vi gjøre verden litt mer bærekraftig, 

har lenge vært målsetning for Jula. Hele organisasjonen arbeider 

sammen med å redusere vårt klimaavtrykk ved at hele 

virksomheten tar ansvar. Vi er ydmyke for utfordringen som venter. 

Bærekraftstrategien som skal implementeres i organisasjonen i 

2019 er et tydelig standpunkt som gjelder oss alle. Vi gyver 

løs på 2019 med stort engasjement, og ser fram til at vi 

sammen skal gjøre verden litt mer bærekraftig. 

En verden i forandring
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Selskapsstrukturen der Jula AB 
inngår

Jula Asia 
(Sourcing)

Jula CEE
(Sourcing)

Jula Racing Inc
(Hester)

11 eiendoms-
selskap

Trähusstaden
Sverige AB 

(interesseselskap,
50 %)

* ** **

*Under �ytting fra KJB Holding AB
**Fra og med 2019

Hotelleiendom

KJB Holding AB er overordnet morselskap i konsernet. Karl-Johan 

Blank er eier og konsernsjef, og sitter i styret for selskapet sammen 

med styreleder Peder Larsson og styremedlemmene Christian Blank 

og Fredric Blank. 

 

Jula Holding AB er konsernselskapet over alle datterselskap. Styret 

består av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson, styremedlemmer 

Hans-Åke Persson, Thomas Evertsson, Christian Blank og adjungert 

Fredric Blank. Adm.dir. for Jula Holding AB er Joachim Frykberg. 

 

Jula AB er konsernets store retailselskap og moderselskap i Jula-

konsernet. Karl-Johan Blank utgjør styret sammen med styreleder 

Peder Larsson, styremedlemmene Hans-Åke Persson, Thomas 

Evertsson, Rune Brunberg Johansen, Patrik Ragnar, adjungert 

Christian Blank og adjungert Fredric Blank. Adm.dir. for Jula AB er 

Joachim Frykberg. 

 

Jula Logistics AB, konsernets logistikkforetak med egen togterminal. 

Styret består av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson, 

styremedlemmer Hans-Åke Persson, Thomas Evertsson, Christian 

Blank og adjungert Fredric Blank.  Adm.dir. for Jula Logistics AB er 

Lennart Karlsson. 

G&K Blanks Fastigheter AB er konsernets eiendomsselskap 

og morselskap i G&K Blanks Fastigheter-konsernet. Karl-Johan 

Blank utgjør styret sammen med styreleder Peder Larsson og 

styremedlemmene Christian Blank, Joachim Frykberg, Peder 

Lövhagen og adjungert Fredric Blank.  Adm.dir. for G&K Blanks 

Fastigheter AB er Johan Carlberg. 

 

Wästgöta Finans AB er konsernets finansselskap. I styret sitter 

styreleder Peder Larsson sammen med styremedlemmene Christian 

Blank, Joachim Frykberg og Ann Krumlinde. 

Oppkjøp 2019 

 

Hööks Hästsport-konsernet inngår i Jula Holding-konsernet siden 

avtale om oppkjøp ble inngått i desember 2018. Avtalen ble ferdigstilt 

i februar 2019 da Konkurrensverket ga sin godkjennelse. Styret består 

av Karl-Johan Blank, styreleder Peder Larsson og styremedlemmene 

Joachim Frykberg og Joachim Höök. Adm.dir. for Hööks Hästsport AB 

er Joachim Höök. 

 

Jula Hotell & Konferens AB ble overtatt av Jula Holding-konsernet 

i begynnelsen av 2019. Styret består av styreleder Peder Larsson og 

styremedlemmene Johan Carlberg, Jessica Palm, adjungert Karl-

Johan Blank og adjungert Joachim Frykberg.
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El-artikler og belysning Biltilbehør, bilkjemikalier

El-verktøy og maskiner

Hagemøbler

Sykkel- og fritidsprodukter

Håndverktøy og jernvarer

Hjemmeelektronikk

Husholdningsprodukter Baderomsinnredning

Klær og verneutstyr

Våre egne varemerker

Harde fakta

Virksomheten Jula
Jula tilbyr praktisk anlagte mennesker et bredt og nøye utvalgt sortiment av produkter til lave 

priser til hjem, hage og fritid. 

Vi vil motivere mennesker til å selv gjøre hverdagen sin enklere og skape et aktivt og givende liv. 

Og vi sikter høyere, sammen skal vi gi alle mennesker lyst til å fikse ting selv.

Antall varehus

53
Sverige

99
Varehus

12
Polen

34
Norge568 MSEK

Driftsresultat

 

6 984 MSEK

Omsetning

43 %
Soliditet
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Svært høy

Interessentdialog og 
vesentlighetsanalyse
Julas bærekraftarbeid baseres på hva våre interessenter anser er vesentlig. Julas primære 
interessenter er kunder, medarbeidere, eiere, leverandører, samfunn og myndigheter. 
Gjennom dialog får vi vite hva som er viktig for disse interessenter. Deretter bearbeider vi 
informasjonen i en vesentlighetsanalyse for å fokusere på de spørsmål innen bærekraftområdet 
som våre interessenter mener er viktige og mest sentrale.

Vesentlighetsanalysen baseres på at bærekraftspørsmålene klassifiseres utfra to perspektiv:

• Interessentenes perspektiv – hvilke forventninger, ønsker og bekymringer finnes innenfor bærekraftområdet,  

og hvilken betydning har spørsmålene for interessentene?

• Påvirkningsperspektivet – hva betyr disse forventninger, ønsker og bekymringer  

for Jula nå og framover, og hvilke spørsmål kan vi påvirke?

Vår bærekraftstrategi utgjøres deretter av de spørsmål som har stor betydning for våre interessenter, men som også har stor betydning for oss 

som foretak og der vi har mulighet til å påvirke.

INTERESSENTENES VIKTIGE SPØRSMÅL INNEN BÆREKRAFT

Interessent Kunde Medarbeidere Eier Leverandører Samfunn Myndighet

Hva er viktig? Produktkvalitet 
Produktsikkerhet 
Produktinnhold 
Transparens 
Etiske forretninger 
Transportoptimering

Arbeidsmiljø 
Utvikling og  
karrieremuligheter 
Lønnsom utvikling 
Klimapåvirkning 
Etiske forretninger 
Produkter

Langsiktig, bære-
kraftig utvikling 
Etiske forretninger 
Innovative miljø-
løsninger (klima)

Sosialt ansvar 
Produktinnhold 
Produktsikkerhet 
Langsiktighet

Deltagelse i utvik-
ling av nærmiljø 
Arbeidsforhold 
Gjenvinning 
Viktig arbeids-
giver

Lover, forordnin-
ger og standarder 
Transparens 
Redusert klimapå-
virkning

Hvordan 
kommuniseres 
det?

Kundeundersøkelser 
Hjemmeside 
Sosiale medier 
Kundemøter

Medarbeider- 
samtaler 
Undersøkelser 
Dialoger 
Internkommuni-
kasjon

Årsregnskap 
Delårsrapporter 
Løpende dialog

Leverandør- 
evalueringer 
Revisjoner 
Leverandørportal 
Samarbeids- 
prosjekt 
Løpende dialoger

Studentdialoger 
Bransjeforeninger 
Eksterne semi-
narer

Tilsynsbesøk 
Samråd

H
øy

Høy

Betydning for foretaket og mulighet til å påvirke

Be
ty

dn
in

g 
fo

r i
nt

er
es

se
nt

er

Teknologisk utvikling 
Bærekraftsmerker 
Resirkulerbarhet

Veldedighet
Transparens
Regelmessig kommunikasjon
Mangfold og likestilling

Menneskerettigheter
Klimapåvirkning i 
virksomheten, energi og 
transporter
Kjemikaliebruk

Forretningsetikk
Gjenvinning / 
Avfallshåndtering
Samfunnsengasjement

Lønnsomme 
forretninger
Produktinnhold
Produktsikkerhet
Sosialt ansvar i 
leverandørleddet

Produktkvalitet
Utvikling og 
karrieremuligheter
Arbeidsmiljø

Sv
æ

rt
 h

øy
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Risikopolicy og risikohåndtering
I Julas virksomhet inngår det risikoer som vi arbeider med å håndtere, samtidig som vi utforsker og utvikler mulighetene i disse risikoene. 

Jula har en risikohåndteringspolicy med tilhørende systemer og prosedyrer som utgjør et rammeverk for hvordan vi håndterer risikoer.  

På et systematisk og kontinuerlig vis skal man vie oppmerksomhet og analysere risikoer, forebygge skader og forstyrrelser og minimere 

konsekvenser av skader og risikoer. Vår risikohåndteringspolicy beskriver prinsipper, ansvar, prosess og rapporteringskrav.

Risikoer identifiseres løpende i forbindelse med forretningsplanlegging, prosjekt eller beslutninger. Jula har en risikohåndteringsnemnd som 

arbeider aktivt med å vurdere risikoer. Alle medarbeidere har likevel et ansvar for at risikohåndteringspolicyen etterleves i vårt daglige arbeid. 

Det innebærer også et ansvar for å rapportere eventuelle mangler eller risikoer så snart det oppdages. Risikoene vurderes utfra sannsynligheten 

for at hendelsen inntreffer og konsekvensene det ville få. Hver risiko gis en risikoverdi som analyseres og vurderes, deretter fattes beslutning om 

eventuelle tiltak. Blant våre identifiserte risikoer er bærekraftrisikoene særlig fremhevet.

I Jula-konsernet finnes det grundig utarbeidede handlingsplaner for krisehåndtering. Den daglige virksomheten er godt forberedt, og funksjoner 

og systemer testes og revideres regelmessig for å gi en robusthet hvis det oppstår en krise. Julas handlingsplaner skal sikre Julas beredskap og 

opptreden over tid, og gi trygghet hvis det oppstår en krise. Det er viktig å handle og implementere riktige tiltak ved hvert enkelte tilfelle, for å 

sikre at kritiske systemer eller virksomheter raskt kommer tilbake i produksjon eller at mennesker og eiendom blir ivaretatt.

Risikoidentifisering

Krisehåndtering og kontinuitetsplaner

Miljø Råvare - Bruk av råvarer i produkter, kontinuerlig 
tilgjengelighet av råvare/gjenvunnet råvare, bruk av 
jomfruelig råvare

Energiforbruk - valg av energiavtale, bruk, 
karbondioksidutslipp

Klimapåvirkning - karbondioksidutslipp fra transporter, 
produktfremstilling, produktanvendelse og vår 
virksomhet

Kjemikalier - Helserisiko ved bruk, forurensingsrisiko 
ved fremstilling eller bruk

Avfall - fra fremstilling, forpakninger og oppbrukte 
produkter

Styrende virksomhetspolicy

Krav til produktinnhold og Produktsik-
kerhetskrav

Regelmessige sikkerhetsøvelser

Regelmessige egenkontroller

Aktuell kjemikaliehåndtering

Eget forbehandlingsanlegg med 
sortering

Aktive transportvalg, egen tog- 
transportløsning

Oppdatert bærekraftig strategi 
med fokusområder

Tydeliggjøre krav på våre egne 
varemerker

Begrensning av farlige kjemikalier

Økt materialsortering

Gjenbruk og gjenvinning av 
komponenter og materialer

Tørrhavn Falköping

Sosialt ansvar Egne Virksomheter - arbeidsmiljørisikoer, arbeids- 
skader, stressrelaterte helsefaktorer, kompetanse- 
mangel, likestilling og mangfold

Underleverandører - Fare for arbeidsmiljørisikoer, 
arbeidsforhold

Produksjonsland - produsenter i høyrisikoland

JulaBase

Julas Code of Conduct

CSR-revisjoner

Arbeidsmiljøpolicy

Policy mot krenkende særbehandling

Samarbeid med fagorganisasjoner

Regelmessige sikkerhetsøvelser

Medarbeidersamtaler

Implementering JulaBase

CSR-revisjoner

Etablering av Jula East Europe

Videreutvikle vårt systematiske 
arbeidsmiljøarbeid

Opplæring i lederskap

Menneskerettigheter Fremstilling i høyrisikoland

Fare for brudd på menneskerettigheter, 
organisasjonsfrihet, sikkerhet, diskriminering

Fare for mangel av ansettelsesavtale og rimelig 
arbeidstid og lønn.

Fare for barnearbeid, tvangsarbeid

Fare for diskriminering

Julas Code of Conduct

Whistle blower system

Risikovurdering leverandører

Leverandøroppfølginger

Forebyggende opplæring

CSR-revisjoner

Eget innkjøpskontor i Kina

Etablering av eget innkjøpskontor 
i Jula Eastern Europe

Antikorrupsjon Fare for korrupsjonsforsøk

Fare ved etablering i nye innkjøpsregioner 

Fare for ytre påvirkning av beslutningstakere

Påvirkning av forretningsforbindelser

Antikorrupsjonspolicy

Julas Code of Conduct med 
forretningsetiske retningslinjer

Whistle blower system

Attestordning

Policygjennomgang

Videreutviklet opplæringspro-
gram

Info til alle nyansatte

BESKRIVELSE OG BETYDNING AV RISIKORISIKOOMRÅDE RISIKOHÅNDTERING PÅGÅENDE, PRIORITERTE 
AKTIVITETER
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Maria Ragnarsson 
Bærekraftstrateg

En bærekraftig virksomhet – 
en selvsagt ambisjon 

Jula skal redusere sitt klimaavtrykk. Vi skal arbeide for en bærekraf-
tig utvikling og neste generasjons forutsetninger for å fikse ting selv. 
Det er en naturlig del av vår virksomhet å være resurseffektive og 
på den måten tenke nøye gjennom de valgene vi må ta. Det er en 
forutsetning for å være lønnsomme på lang sikt og for å kunne tilby 
kostnadseffektive produkter til våre kunder. 
 
Det å gjøre forretninger med Jula skal oppleves som trygt, og pro-
duktene våre skal holde det de lover. I løpet av året som har gått har 
vi lagt stor vekt på å tydeliggjøre vår bærekraftige innstilling og vår 
strategi. De mål vi arbeider mot og de aktiviteter vi gjennomfører 
samordnes og styres av vår overordnede strategi. 
 
Jula skaper både tilvekst og tusenvis av arbeidsplasser på mange 
steder i Europa og Asia. Gode vilkår, mangfold, mulighet til utvikling 
og et godt arbeidsmiljø for våre leverandører og medarbeidere er en 

forutsetning for en bærekraftig utvikling. Gjennom implementering 
av den interne plattformen JulaBase™ skapes forståelse for Julas 
forretningsidé, misjon og visjon blant Julas medarbeidere gjeldende 
hvorfor konsernet finnes og hva vi vil oppnå. 
 
Julas bærekraftstrategi innebærer at vi som foretak skal ha en 
bærekraftig påvirkning gjennom vår virksomhet. Vi tar sikte mot FNs 
globale mål for bærekraftig utvikling, som veileder og viser effekten 
av vårt arbeid fram til 2030, da Jula vil være klimanøytrale. Det er 
mål vi skal oppnå gjennom ansvarlig lederskap og med et aktivt 
forbedringsarbeid. 

 En stor del av Julas drivkraft er å finne smarte, effektive løsninger. Løsninger som gjør det mulig 
for hjemmefiksere og proffe både å kunne og å ville fikse ting selv. Det gjør vi ved at vi arbeider 
med en bærekraftig virksomhet, der formålet er å skape en verden der alle kan leve et godt liv 
innenfor grensene for hva naturen kan tilby, men også å styrke vårt varemerke og skape forret-
ningsmuligheter. 
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Tre fokusområder for bærekraft
Vi har valgt å dele opp vår bærekraftstrategi i tre overordnede fokusområder, som omfatter de 
områdene der vi kan gjøre størst forskjell. De tre områdene omfatter hele vår virksomhet og viser 
hvordan vi skal drive vårt arbeid mot vår overordnede viljesytring. Vi kan påvirke ulike deler i ulik 
grad, men ambisjonen vår er å utgjøre en forskjell. Strategiene innebærer at vi på en enkel og 
tydelig måte kan sette målbare delmål som viser hvordan vi bidrar til en større helhet og vårt 
bidrag til FNs globale mål.

GJ Ø R D E T S E LV
– Samtidig som du reduserer ditt klima- 
avtrykk 

• Vi gjør enkle, kostnadseffektive og bære-
kraftige alternativer tilgjengelig  
• Vi inspirerer og tilrettelegger for at alle 
skal bli hjemmefiksere 
• Vi har transparens og ærlighet i tilbudet 
vårt

H VA I N N E B Æ R E R D E T FO R 
O S S :

R E S I R KU L E R M E R
Ta vare på jordens ressurser og samtidig 
sørge for at forretningene og lønnsom- 
heten vokser 

• Skape et lønnsomt og sirkulært kretsløp 
• Sirkulær tilnærming i produktlivssyklusen 
• Tilgjengeliggjøre nye bærekraftige tekno-
logier og nye innovasjoner

A N SVA R L I G H E T O G 
Æ R L I G H E T
For alle i Julas verdikjede

• Vi vil samarbeide med ansvarlige leveran-
dører 
• Vi jobber for trygge arbeidsplasser der alle 
har de samme forutsetningene for å utvikle 
seg 
• Vi arbeider for klimanøytrale logistikkløs-
ninger 
• Vi vil ha fornybar energi i verdikjeden 

INGEN
FATTIGDOM

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

5 – Produkter for alle, Alle skal kunne fikse 
selv hvis de vil
7 – Energibesparende produkter
8 – Bærekraftige alternativ, Bærekraftig 
økonomisk tilvekst, Ressurseffektivitet
12 – Bærekraftig livsstil, Redusere avfall, 
Kjemikalier, Materialbruk
15 – Bærekraftig skogbruk

9 – Gjøre bærekraftig tilgjengelig, Ny teknikk og 
Innovasjoner
12 – Reservedeler, Reparasjoner, Gjenbruk,
Gjenvunnet materiale, Gjenvinning
15 – Gjenvinning, Gjenbruk

1 – Code of Conduct, Samarbeidsprosjekt
5 – Likestilling
7 – Energiforbruk, Fornybar energi, Vindkraft, 
Egen togløsning, Effektive transporter
8 – Code of Conduct, Systematisk arbeidsmil-
jøarbeid, Langsiktig tilvekst, 
Forretningsmål.
10 – Code of Conduct, Revisjoner, Mangfold
13 – Klimabevissthet, Opplæring, 
Informasjon
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Kundens opplevelse  
– vårt fokus
Det å handle hos Jula skal føles både trygt og enkelt. Varene vi selger skal holde hva de lover, 
ved at vi sikrer våre produkters kvalitet. Det skal også være enkelt for kundene våre å finne det de 
leter etter og å handle hos oss i butikk og på nett. Informasjon om våre produkter skal være lett 
tilgjengelig, slik at våre kunder kan gjøre valg som på ulike måter bidrar til økt bærekraft.

Julas målsetting er å inspirere mennesker til 

å ønske å fikse ting selv, og blant våre kunder 

finnes det både hjemmefiksere og proffe.  

Vårt utvalg av cirka 15 000 artikler 

skjøtter både hjemmet, hagen og fritiden. 

Produktutvalget er dermed bredt og skal 

kunne tilfredsstille de mange ulike behov 

våre kunder kan tenkes å ha.

Intern gransking og stikkprøver 

For Jula er det viktig at det vi tilbyr skal holde 

det vi lover. Det krever naturligvis et enormt 

arbeid å sikre at de produkter vi selger 

oppfyller aktuelle lovkrav og holder en god 

kvalitet. I tillegg til en stor intern gransking 

av tilhørende produktdokumentasjon og 

sertifikater, gjennomfører vi også stikkprøver 

av produktene. Det skjer dels på plass ved 

fremstillingen, men også før produktene 

leveres til vårt sentrallager i Skara.

Test 100 % 

I 2018 inspiserte vi 1460 artikler fra 

våre produsenter i Asia, og nærmere  

95 % gikk gjennom kontrollen uten anmerkning. 

Men vi gir oss ikke med det. I løpet av 

2018 har vi tatt ytterligere et skritt mot 

målet om å holde det vi lover for kundene. 

Vi har satt i gang den utvidede interne 

testvirksomheten, Test 100 %, med et positivt 

resultat. Majoriteten av produktene har 

passert våre tester, eller de har blitt justert 

etter anmerkning. Cirka 15 % av de testede 

produktene har blitt avvist, hvilket innebærer 

at de ikke har nådd våre kunder. Fra dette kan 

vi dra viktig lærdom for å bli enda tydeligere i 

våre kommende krav for anskaffelser.

– I 2018 har vi arbeidet intensivt med Test 

100 %, noe som innebærer at vi i tillegg til 

gransking av innhold, sertifikater og eksterne 

testresultater også foretar funksjonstester 

ut fra et kundeperspektiv på vår egen lab. 

De produkter som vi legger ut på markedet 

under våre egne varemerker testes også ut 

fra brukervennlighet og at de fyller forventet 

funksjon. Dette gjør man også ut fra et 

kundeperspektiv, siden det er viktig for oss at 

kundens forventninger til Julas varemerker 

oppfylles, sier Mattias Fröidstedt Rygert, sjef 

på Julas testavdeling.

• Produktkvalitet

• Tilgjengelighet

• Trygghet

Prioriteringer 2018
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Kontroll med tilsyn 

Ytterligere et ledd i vår produktsikring er de 

kontroller som ulike myndigheter foretar av 

våre produkter i Sverige, Norge og Polen. 

Disse har blitt redusert i de senere år, og i 

2018 ble 29 av Julas produkter (mot 73 i 

2017) kontrollert på våre markeder. Totalt 

oppfylte 69 % av produktene kravene (68 % i 

2017). Blant de produktene som ikke oppfylte 

kravene, fikk de fleste mindre anmerkninger 

som ble utbedret til neste produksjon, og 

noen artikler gikk ut av sortimentet. Jula 

stanset salg av 6 artikler (13 artikler i 2017) på 

grunn av kvalitetsmangler.

– Vi ser positivt på at myndighetene kontrollerer 

våre produkter. Jula bruker mye ressurser på å 

sikre kvaliteten på varene vi selger. Gjennom 

de forbedrede resultatene fra myndighetenes 

tilsyn ser vi et resultat av arbeidet vårt. I de 

tilfellene vi får anmerkninger, lærer vi av det 

ved å analysere rapportene for å unngå at det 

samme avviket skal gjentas i fremtiden, sier 

Erik Svedén, kvalitetsstrateg hos Jula.

Trygt å handle hos Jula 

Julas kundeservice spiller en viktig rolle både 

eksternt og internt. Dels i møtet med kunden, 

og dels internt for å forbedre kundereisen. 

Gjennom et tett samarbeid mellom 

kundeservice og linjeorganisasjonene skaper 

vi en større intern bevissthet rundt kundens 

opplevelse. Sammen arbeider vi for å 

forbedre kundeopplevelsen hos Jula og skape 

bærekraftige kundeforhold. På den måten vil 

kunden føle seg trygg på valg av produkt, men 

også på å handle hos Jula, enten det er i et av 

våre varehus eller på nett.

I 2018 har kundeservice hjulpet de kunder 

som trenger informasjon om våre produkter 

via digitale kanaler og over telefon. Dette 

har vi gjort under hele kundereisen; før, 

under eller etter et kjøp. Den største andelen 

kundekontakt skjer per telefon, men også via 

e-post, chat og Messenger. Våre kunder gir 

oss sine personopplysninger blant annet for å 

kunne kjøpe våre produkter, benytte 

seg av klubbmedlemskapets fordeler og få 

hjelp av kundeservice. Samtidig samler vi inn 

informasjon om våre kunder i forbindelse med 

kjøp og After Sales, for å kunne dekke kundenes 

behov og forventninger. Forutsetningen for 

at dette skal skje, er at kundene er villig til 

å dele informasjonen og har tillit til at vi 

behandler personopplysningene deres på en 

riktig og trygg måte. Personvernforordningen 

gir uttrykkelig kundene makt over sine 

personopplysninger, blant annet ved å 

garantere dem visse rettigheter. Kundens 

tillit til oss påvirkes av hvor godt vi tar vare 

på disse rettighetene. Dette er ikke nytt 

eller unikt for GDPR, vi har lang tradisjon 

for å ta vare på rettigheter i henhold til for 

eksempel forbrukerlovgivningen. I løpet av 

året som har gått har vi likevel gått over våre 

rutiner for ytterligere å sikre at vi tar vare 

på kundenes verdifulle opplysninger som 

lovet. Det handler om kundebehandling, om 

å bygge tillit og om å skape goodwill med 

grunnlag i våre verdier i JulaBase™. 

Antall utførte tester på vår lab

Test 100 %: Testvirksomhet på våre egne varemerker ut fra et brukerperspektiv.
Disse testene utføres i tillegg til vanlig produktsikring.
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M E D A R B E I D E R E
Jula er et ekspansivt selskap, og våre engasjerte medarbeidere  
er en avgjørende faktor for vår fortsatte utvikling. Målet er å være en  
attraktiv arbeidsgiver som utvikler og beholder riktig kompetanse, og som  
tiltrekker nye talenter. Jula fremmer et godt lederskap som etterstreber mangfold  
og likestilling. Vår felles plattform JulaBase™ gir Julas medarbeidere de rette forutsetningene  
i sitt arbeid, og foretakets verdier i Julaånden gjennomsyrer våre handlinger.

U T T R A N S P O RT E R
Transport til butikk skjer med ekstern transportør for 
å oppnå effektiv samlasting. Jula har ekstra høy pal-
lehøyde for å maksimere oppfyllingsnivået i bilene.  
I anbudene stiller Jula krav til miljøutvikling.

VA R E H U S , E- H A N D E L O G 
FO R N ØY D E KU N D E R
Jula streber alltid etter å møte kundenes ønsker. 
Utgangspunktet er at Jula skal være lett tilgjengelig og 
bare selge sikre produkter med god kvalitet som opp-
fyller kravene i gjeldende lovverk og kundens forvent-
ninger. Kundens oppfatning av Jula blir målt årlig i ulike 
kundeundersøkelser.

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. Ved returer er 
serviceavdelingen vår, After Sales, tilgjengelig. Den er tilgjengelig 
for kundene våre, men også for å bidra til en mer bærekraftig 
utvikling med mer bruk og mindre kast. I så stor grad som mulig 
blir disse produktene reparert og solgt på outletene våre. Det 
finnes mer enn 9000 reservedeler som kan forlenge levetiden til 
ødelagte produkter.

GJ E N V I N N I N G
Jula samarbeider med forskjellige partnere, og i varehus, på kontor og 
på lagre, kildesorteres bølgepapp, krympe- og strekkfilm og farlig avfall. 
Ved å betale avgifter for produkter og emballasje som vi lanserer på 
markedet, kan kundene våre levere brukte produkter på gjenvinnings-
sentraler rundt om i landet.
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Julas virksomhet påvirker mennesker og miljø i alle deler av produktenes 
livssyklus. Det innebærer alt fra hvordan råvaren fremstilles til produksjon, 
transporter, innkjøp, salg, bruk og gjenbruk eller gjenvinning av produktene. 
Her vises et sammendrag av vår påvirkning.

Varenes vei

1

2

3

4

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 på produktets 
totale livssyklus. Allerede i innkjøpsleddet tas det beslutninger som 
påvirker hvordan produktet håndteres i resten av kjeden, valg av råvarer, 
produkttester, reparasjonsmuligheter, end-of-life og beslutninger om 
emballasje med mer.

L E V E R A N D Ø R E R
En forutsetning for god kvalitet, bærekraftig bruk av ressurser 
og evnen til å møte kundens krav er et tett samarbeid med våre 
leverandører. Jula stiller krav i tråd med våre verdier, og ved å 
kontrollere leverandørene våre skaper vi stadige forbedringer. Julas 
tre filialer i Kina gjør det enklere å holde en tett kontakt med våre 
leverandører, og vi gjennomfører revisjoner og arrangerer kurs i 
bærekraft og vår Code of Conduct.

I N N T R A N S P O RT
Alle Julas sjøtransporter går saktere enn vanlig med såkalt 
«slow shipping», som enkelt forklart innebærer at fartøyet 
kjører med lavere drivstofforbruk. Fra Göteborg havn har Jula 
lagt om logistikken fra lastebil til tog. På årsbasis genererer 
det cirka 6000 færre lastebiltransporter mellom Göteborg og 
Skara. For å optimere inntransport ytterligere kjører Jula med 
ekstra lange lastebiler mellom godsterminalen i Falköping og 
sentrallageret i Skara, noe som maksimerer oppfyllingsnivået 
og reduserer utslippene.

L A G E R O G  KO N TO R
Julas sentrallager er Nord-Europas største. Her har vi satset på berg-
varme som hovedoppvarmingskilde. 72 borehull forsyner bygget 
vårt med varme, og dessuten har vi satset på bevegelsesaktivert 
belysning og tette kontakter. Konsernet eier også 1,5 vindkraftverk 
som forsyner oss med energi.
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GJENVUNNET MATERIALE 2016/2018 (tonn)

Farlig avfall Jern Metaller Papir Plast Annet virksomhetsavfall Totalt

Totalt 2016 35 130 0 1 833 69 1 044 3 122

Totalt 2017 20 176 7 2195 71 1426 3895

Totalt 2018 181 511 10 2 074 62 1 407 4 375

Ansvarsfull bruk av ressurser
Miljøspørsmålet engasjerer mange, også oss på Jula. Stadig flere aktører snakker om å redusere 
sitt klimaavtrykk og om hvordan det kan gjøres på beste måte. For oss er det viktig å ta vårt 
ansvar og fokusere på områder der vi kan utgjøre en forskjell. Det å være sparsom med ressurser 
ligger naturlig for oss, siden det er en del av vårt verdigrunnlag. Det enkle og det bærekraftige 
alternativet går nemlig ofte hånd i hånd. I løpet av 2018 har vi tatt initiativ til flere større prosjekt 
som har som formål å redusere vår klimapåvirkning. Ved å sentralisere alle returer av produkter 
til vårt sentrallager i Skara, har vi effektivisert håndteringen av reparasjoner og reservedeler.

After Sales er et tilbud til våre kunder

For våre produkter og resthåndtering er 

ambisjonen at i den grad det er mulig, skal 

vi gjenbruke og gjenvinne produktene våre 

for å forlenge levetiden. Det krever et stort 

arbeid, siden det allerede i innkjøpsleddet 

tas beslutninger som vil påvirke hvordan 

produktet håndteres i resten av kjeden, som 

for eksempel produkttester, valg av råvarer, 

valg av materiale til emballasje med mer.  

For returer av produkter har Jula en 

serviceavdeling, After sales, på sentrallageret 

i Skara. Avdelingen har 33 ansatte som jobber 

med å hjelpe kundene, men også for å bidra til 

en mer bærekraftig utvikling med mer bruk og 

mindre kast. De får kunnskap om produktene 

ut fra kundenes erfaringer og preferanser. 

Hos Jula sikter vi høyere, vi jobber stadig med 

forbedringer og med en målsetting om å 

oppfylle kundens behov. Serviceavdelingen gir 

kvalitetsavdelingen verdifull tilbakemelding, 

noe som i sin tur fører til at Jula stiller tydelige 

krav til sine leverandører.

Vurdering av produktet

På serviceavdelingen vurderes det også om 

hvorvidt produktet skal gjenbrukes, det vil si 

sendes til et outlet, eller om gjenvinning er 

mer egnet. Hvert år blir produkter reparert 

av våre kunnskapsrike medarbeidere og solgt 

på outletene våre i Eskilstuna og Skara. Dette 

gjør vi for å minimere miljøpåvirkningen og 

øke ressurseffektiviteten.

Julas avfallshåndtering 

Jula har samarbeidspartnere som tar 

hånd om våre største avfallsfraksjoner, 

som bølgepapp, plast, tre og metall. 

I alle Julas varehus, kontor og lagre kildes-

orteres bølgepapp, krympe- og strekkfilm, 

metall, elektronikk og farlig avfall. Andelen 

avfall som har gått til materialgjenvinning, 

er 67 %, mens 32 % har gått til energigjen-

vinning. Vi arbeider kontinuerlig med å øke 

vår sorteringsgrad og redusere våre avfalls-

mengder. Det er en utfordring, siden vi åp-

ner flere butikker og vokser som virksomhet.  

Et tiltak vi har gjennomført i 2018 som på-

virker avfallshåndteringen, er at vi har gått 

over til bare å bruke transparent strekkfilm 

ved utleveringer fra sentrallageret. Det har 

vi gjort blant annet fordi at plastfilmen vi 

bruker skal kunne gjenvinnes i høyere grad. 

I den forbindelse har vi også gått over til en 

noe tynnere strekkfilm, noe som innebærer 

mindre plastbruk. Ved å gjenvinne materi-

alet har vi spart miljøet for 2279 tonn CO2 

(1381 tonn i 2017). Jula sørger også for at 

emballasje, batterier og elektriske produkter 

ivaretas på riktig måte når det kastes. Ved å 

betale avgifter for produkter som vi lanserer 

på markedet, kan kundene våre levere bruk-

te produkter på gjenvinningssentralene som 

finnes i samfunnet. 

• Økt plastgjenvinning

• Tørrhavnen i Falköping

• Overordnet strategiarbeid

Prioriteringer 2018
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TOTALT ANTALL LEVERANDØRER: 1232 STK.

Leverandørutvikling og  
revisjoner
Det å tilby kundene et interessant, sikkert og nyhetsintensivt sortiment krever god kontroll over 
leverandørleddet. En del av vår innkjøpsstrategi er å knytte kontakter direkte med produsentleddet. 
Det gjør vi for å kunne sikre at våre produkter holder den kvalitet vi lover overfor kundene, og for å 
komme nærmere produsenten. På den måten får vi mulighet til å påvirke produksjonen, og vi får 
bedre priser og kontroll på produktene.
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• Fokus CSR-revisjoner i egen regi

• Videreutvikle Jula Asia

• Skape forutsetninger for Jula 
Eastern Europe

Prioriteringer 2018

Den sammensatte leverandørkjeden gjør det 

utfordrende å ha kontroll over all produksjon 

i alle ledd. Derfor fokuserer vi CSR-revisjonene 

våre på leverandører i risikoland. Våre 

revisjoner tar utgangspunkt i Julas Code 

of Conduct, der vi blant annet belyser 

menneskerettigheter og viktigheten av ikke 

å bryte dem. Intern risikovurdering gjøres 

løpende blant våre leverandører basert på 

blant annet ordreverdi, leverandørland, 

produkttype og resultater av tidligere 

revisjoner.

Den største andelen av Julas leverandørkjede 

finnes i Asia og bedømmes å ligge i risikoland 

ifølge amfori BSCI. For å sikre at våre 

produktkrav og sosiale og miljømessige vilkår 

følges hos alle produserende fabrikker, legger 

Jula stor vekt på egne revisjoner på plass hos 

produsentene.

Revisjoner med poengsystem

Julas egen innkjøpsorganisasjon, Jula Asia, 

finnes på tre steder i Kina og består av totalt 

37 medarbeidere. I 2018 har vi prioritert 

å øke andelen egne CSR-revisjoner hos 

produserende leverandører, og i løpet av året 

ble det gjennomført 317 egne revisjoner hos 

produsentene (236 i 2017). Det innebærer 

at 92 % av våre leverandørers produserende 

fabrikker i Kina er revidert, til sammenligning 

med 63 % i begynnelsen av året. Majoriteten 

er utført i Julas regi, og i løpet av året har 

ytterligere 372 fabrikker blitt godkjent av 

tredjepartssertifiserer.

Av årets 317 revisjoner var 51 (41 i 2017) 

oppfølginger av tidligere gjennomførte 

revisjoner. I de oppfølgende revisjonene 

har 40 (29 i 2017) fått et forbedret resultat 

siden tidligere revisjon. Slik har 78 % av 

oppfølgende revisjoner hatt et forbedret 

resultat. Revisjonene har skjedd i forbindelse 

med at vi har gått over avtalestrukturen 

med våre leverandører. I løpet av året har 

vi redusert antall leverandører vi sender 

bestillinger til med 14. 
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Utfall reviderte fabrikker

Julas adferdskode og menneskerettigheter

Revisjonen vi utfører baseres på Julas adferdskode, som i sin tur baseres 

på blant annet ILO og FNs Global Compact. Kravene omfatter blant 

annet områder som rettferdig behandling, at regler for maksimal 

arbeidstid og minstelønn skal følges, at barnearbeid, tvangsarbeid 

og diskriminering ikke skal forekomme og at organisasjonsfrihet 

gjelder. Utfallet fra våre reviderte fabrikker fungerer som 

resultatindikator for hvordan vår Code of Conduct oppfylles.  

Koden utgjør et forretningsetisk grunnlag som gjelder for alle 

forretningsrelasjoner med leverandører. Når vi besøker de 

produserende fabrikkene sjekker vi at kravene tilfredsstilles, men tilbyr 

også støtte for å skape forståelse og bidra til forbedringer.

Utfordringer

De vanligste problemene hos våre leverandører forekommer innen 

områdene helse og sikkerhet, arbeidstider, lønn og miljø. En vesentlig 

utfordring er å få innsyn i dokumentasjon av arbeidstider og lønn. 

Uten korrekte tidsrapporter er det umulig å beregne leverandørens 

lønn og overtidsbetaling, noe som fører til at ingen forbedringer 

skjer og at risikoer ikke minimeres. Gjennom ærlighet, åpenhet og 

vår tiltaksplanen med grunnårsaksanalyse reduserer vi risikoen for at 

avvikene skjer igjen. Julas ansvar strekker seg bakover gjennom hele 

leverandørkjeden, men 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. 

Langsiktige forbedringer

Revisjoner er bare et første skritt for Jula. Vi tror at de langsiktige 

forbedringene kommer gjennom økt kunnskap og bevissthet 

samt gjensidig respekt for og tillit til hverandres forutsetninger. 

Leverandøren må føle seg trygg på at det handler om et langsiktig 

arbeid som delvis gjøres i fellesskap. Målet er å skape en forståelse 

for fordelene med sosial og miljømessig utvikling, for eksempel bedre 

kvalitet, lavere sykefravær, lavere personalgjennomstrømning og 

lavere kostnader.

Varslersystem

I tillegg til revisjonene vi gjør hos fabrikker, har vi enda en kanal der 

ansatte anonymt kan melde om overtramp på fabrikken. Overtramp 

skal være tilknyttet kravene i vår Code of Conduct. Dette såkalte 

whistleblower-systemet, som ble innført i 2014, er til for å fange opp 

overtramp som de ansatte ikke våger å fortelle om under våre besøk, 

eller som dukker opp ved et senere tilfelle. 
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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 granskingsdokumenter og gjennomgår fabrikkens 
revisjonshistorikk for å få en bedre forståelse for fabrikken.1
Revisjonen innledes med et møte med nøkkelpersoner 
fra fabrikkledelsen. Under møtet gjøres en kort introduk-
sjon om Jula samt en gjennomgang av hva en revisjon 
innebærer og hvordan dagen kommer til å se ut.   
Revisoren samler også inn grunnleggende informasjon 
om fabrikken og de ansatte.

2 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 miljøaspekter. 

3 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 ansatte 
til intervju. Revisoren stiller spørsmål om 
ansettelsesprosess, alder, ansettelsesavtale, 
arbeidsmiljø, overtid, kompensasjon og forståelse 
for helse og sikkerhet. Intervjuene er frivillige og 
konfidensielle og foregår uten fabrikksjefene.

4 G R A N S K 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 arbeidere og 
visuell kontroll. 

5 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 miljømessig utvikling leder til høy kvalitet 
og glade/fornøyde arbeidere. 

6 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.  
Bilder bekrefter at avvikene er utbedret.

7 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 ? 

Du finner den nyeste versjonen på  
hjemmesiden vår: jula.no
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Klimapåvirkning i en  
ekspansiv virksomhet
Julas totale klimapåvirkning i 2018 beregnes til 401 909 tonn CO2. Det er en økning på 15 792 
tonn karbondioksid sammenlignet med foregående år. Forklaringen på økningen er at vi er en 
ekspanderende virksomhet. Vår utfordring er å fortsette vår ekspansjon samtidig som vi reduserer vårt 
klimaavtrykk. Vi har valgt å bruke nøkkeltallet CO2-utslipp per ansatt. Resultatet for 2018 er 144 tonn CO2 
per ansatt, sammenlignet med 145,5 tonn CO2 per ansatt i 2017. Det viser at vår målsetting, å redusere 
vårt klimaavtrykk, har tatt et lite, men viktig skritt i riktig retning. Prioriterte områder i 2018 har vært 
logistikk, energiforbruk i drift samt avfallshåndtering fra våre virksomheter.

Energiforbruk

Julas sentrallager holder til i et av Nord-Europas største bygg. 

Oppvarmingen skjer hovedsakelig gjennom bergvarme. Jula-konsernet 

eier også vindkraftandeler som tilsvarer cirka 55 % av energiforbruket 

ved sentrallageret i Skara.

Til den øvrige virksomheten kjøper vi energi der Jula stiller som krav at 

strømmen vi kjøper skal komme fra fornybare kilder. I avtalen for 2018 

er den energien Jula kjøper i Sverige og Norge 100 % 

opphavsmerket og kommer fra vannkraft.

Et tiltak som ble startet i 2018, er å skifte belysningen på vårt 

sentrallager og i våre butikker til mer energieffektiv LED-belysning. I 

2018 har vi analysert ulike alternative løsninger for å finne den mest 

optimale løsningen for våre behov, samtidig som det reduserer vårt 

energiforbruk. Nye butikker skal bygges med LED-belysning, og de første 

butikkene i Sverige og Norge har allerede ved renovering blitt utstyrt 

med energieffektiv LED-belysning. På utsiden av vårt sentrallager har 

vi gått over til LED-belysning, og planen er at lagervirksomheten skal få 

den nye belysningen i løpet av første halvdel av 2019.

Effektiv logistikk

Det å effektivisere vår transport er et sentralt arbeid som pågår 

kontinuerlig. Frakt av mange varer på lange strekninger krever at vi 

gjør vårt ytterste for å finne mer klimaeffektive løsninger.

I løpet av 2018 har Jula Logistics blitt videreutviklet gjennom kjøpet 

av tørrhavnen i Falköping. Tørrhavnen innebærer enorme muligheter, 

siden vi kan transportere produkter med tog fra Göteborg til Falköping 

i stedet for med lastebil. Fra Falköping til vårt sentrallager kjører vi 

gods med ekstra lange lastebiler som går på biodiesel. Vi reduserer 

på den måten CO2-utslippene fra denne transporten med 97 %, og 

vi har valgt å klimakompensere de siste tre prosentene. Løsningen er 

også tilgjengelig for andre aktører på markedet. Fra 2017 til 2018 økte 

antallet 20-fots ekvivalenter transportert med vårt tog med 28 %.

– Vi ser store muligheter med å utvikle Jula Logistics fremover. 

Ved å effektivisere togløsningen og gjøre det mulig for ytterligere 

aktører å utnytte den, ser vi økte konsolideringsmuligheter og 

større miljøgevinster. For Jula AB innebærer det en fortsatt sikker og 

miljøeffektiv transport med tog fra Göteborgs havn til tørrhavnen i 

Falköping, sier Pietro Montebovi, Freight Manager hos Jula.

I tillegg til å videreutvikle tørrhavnen og togtransportløsningen, har 

Jula arbeidet aktivt med å optimere ytterligere oppfyllingsnivå for 

transport til butikk. Dette for å skape en jevnere flyt og totalt sett 

redusere antallet lastebiltransporter til butikk. Effektene av arbeidet vil 

bli presentert i løpet av 2019. 
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MILJØDATA

ENERGIFORBRUK VAREHUS OG LAGER1 2016 2017 2018

Strømforbruk selveide varehus, Sverige 5 462 5493 5 641

 Strømforbruk kWh/m2 130 122 114

Fjernvarmeforbruk selveide varehus, Sverige 1 935 2220 2 362

Strømforbruk leide varehus, Sverige (bare virksomhetsstrøm) 11 169 11220 13 203

 Strømforbruk kWh/m2 112 105 116

Energiforbruk, sentrallager MWh 7198 7352 7 143

Strømforbruk varehus, Polen MWh 6 100 6104 6 543

Strømforbruk varehus, Norge MWh 11 540 13295 12 702

Totalt varehus kWh 43 405 45684 47 593

KARBONDIOKSIDAVTRYKK – FRA FABRIKK TIL VAREHUS (tonn CO2)

Totalt scope 1 (egne utslipp) 165 172 177

Forretningsreiser Julas fly 22 25 27

Forretningsreiser Julas biler 143 147 150

Totalt scope 2 (energiforbruk) 6 707  7 024 7 380

Varehus totalt 6 687 6 945 7 275

 Sverige2 748 732 773

 Norge3 1 059 1330 1 270

 Polen3 4 880 4883 5 232

Sentrallager og hovedkontor2 20 79 105

Totalt scope 3 (indirekte utslipp) 356 094 378 792 394 405

Logistikk 18 082 17 512 19 874

Forretningsreiser (fly, tog og leiebiler) 205 254 121

Pendling4 1 221 1222 1 217

Karbondioksidavtrykk fra råmaterialer 334 713 * 358 143 * 370 019 *

Trykt materiale 1 874 1661 3 174

Totalt karbondioksidutslipp 364630 386117 401 963

KARBONDIOKSIDUTSLIPP – LOGISTIKK (tonn CO2)

Fly 71 80 168

Sjø 11 983 8 974 11 289

Vei 6 028 8 458 8 416

Totalt tonn CO2 18 082 17 512 19 874

Nøkkeltall

CO2-utslipp per ansatt (tonn CO2/ansatt) 130,4 145,5 144,0

STRØMPRODUKSJON FRA EGNE ANDELER I VINDKRAFTVERK

Strømproduksjon (MWh) 3 049 3910 3910

 * Estimert verdi1     Forbruket i varehus har økt pga. flere varehus.
2     Markedsbasert metode
3     Metode basert på beliggenhet
4     Har økt pga. økt antall medarbeidere.
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NØKKELTALL FORDELT PÅ ALDER OG KJØNN – 2018

0-29 30-49 50- Menn Kvinner

Medarbeidere  – Hovedkontor 41 167 63
390 210

Medarbeidere  – Sentrallageret 86 175 68

Bedriftsledelse, antall 0 5 2 7 0

Styremedlemmer, antall (Jula AB) 1 0 6 7 0

En utviklende arbeidsplass

Attraktiv arbeidsgiver

Det å beholde og tiltrekke de beste og mest 

kompetente medarbeiderne er avgjørende for 

Julas fremtid. Det innebærer at vi må være 

en attraktiv arbeidsgiver for våre nåværende 

medarbeidere, men også kommende 

medarbeidere. For å kunne være en attraktiv 

arbeidsgiver er det viktig å forstå hvordan 

medarbeideren ser på sin arbeidsplass og 

hvordan vi sammen skaper et åpent miljø der 

alle har like forutsetninger til å vokse.

Opplæringsprogram

Nysgjerrighet, ambisjoner og ansvar er felles 

drivkrefter hos våre medarbeidere og samtidig 

noen av de verdiene som styrer vårt daglige 

arbeid. De siste fire årene har Jula gjort en 

opplæringsinnsats innen medarbeiderskap 

og lederskap. I løpet av 2018 ble ytterligere 

opplæringsopplegg arrangert i Sverige, 

Norge, Polen og på vårt innkjøpskontor i Kina.

Julas satsing på medarbeiderskap og 

lederskap er langsiktig. Vi tror at sjefens rolle 

i stor grad handler om å skape forutsetninger 

som medarbeiderne trenger for å kunne 

gjøre en god jobb. Vi ser store fordeler 

med de kontaktflater som skapes gjennom 

opplæringen og den genuine læringen som 

skjer sammen med andre mennesker som 

har samme mål. Men opplæringen er bare 

begynnelsen, utviklingsarbeidet fortsetter 

etterpå, og vi må jobbe sammen for å nå 

målene, sier Lars Löwing, Manager Leadership 

and Competence Developement.

Et godt og trygt arbeidsmiljø

I 2018 har det blitt utført et stort arbeid 

med å kartlegge vårt eget arbeidsmiljø. 

For å skape de beste forutsetningene for 

at alle medarbeidere skal gjøre en god 

jobb, har vi gått gjennom vår systematiske 

arbeidsmetode.

Et bærekraftig medarbeiderskap er en forutsetning for Julas videre ekspansjon og for 
en bærekraftig virksomhet. Vi er overbeviste om at Julas fremgang er summen av våre 
medarbeideres engasjement og delaktighet, noe som kreves for å kunne drive foretaket fremover. 
Organisasjonen vokser og vi blir stadig flere medarbeidere, og for å være en attraktiv arbeidsgiver 
må vi tilby muligheter for utvikling, et godt arbeidsmiljø og gode fordeler.
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** Antallet fratredelser (midlertidige ansettelser og prøveansettelser) i løpet av året i forhold til 
antallet ansatte på starten av året.

Arbeidet har blitt utført med representanter 

fra ledelse, medarbeidere, verneorganisasjon 

og bedriftshelsetjeneste. Etter arbeidet har 

vi besluttet å innføre flere ulike tiltak der 

vi forbedrer vårt arbeidsmiljø ytterligere. 

Et fokusområde har for eksempel handlet 

om vår tilbudshåndtering. Formålet med 

tilbudsrapporteringen er å minimere antallet 

fremtidige ulykker ved å håndtere hvert tilbud 

forebyggende. Visjonen er null ulykker.

– Vi legger stor vekt på å øke 

sikkerhetsbevisstheten i hele vår virksomhet. 

Vi medarbeidere er vårt beste redskap 

for å arbeide forebyggende. I 2018 har vi 

lagt stor vekt på å skape forutsetninger for 

enklere å kunne rapportere tilbud digitalt. 

Tilbudsrapporteringen har allerede økt, og vi 

regner med å se en større utvikling av antall 

rapporteringer det kommende året, sier 

Mikael Hellqvist, Security Manager hos Jula.

Mangfold og likestilling

Jula etterstreber en personalsammensetning 

som gjenspeiler samfunnet, og vi jobber 

aktivt for likestilling og mangfold på 

arbeidsplassen. Vi kjenner oss selv gjennom 

kundene våre, noe som innebærer at 

mangfold blant våre medarbeidere er en 

forutsetning. Utgangspunktet er å fremme 

alle medarbeidernes like rettigheter når det 

gjelder ansettelses- og arbeidsvilkår samt 

utviklingsmuligheter.

Totalt sett er fordelingen mellom menn og 

kvinner relativt jevn blant våre medarbeidere. 

Det er noen flere menn enn kvinner, men vi 

nærmer oss vår målsetting om likestilling. 

Når det gjelder antallet kvinner i ledende 

stillinger, finnes det fremdeles utfordringer. 

Kvinner er underrepresentert i sjefsstillinger 

generelt på hovedkontoret og i varehusene. 

I ledergruppen og styret er ingen kvinner 

representert. Jula jobber for å oppnå en 

jevnere fordeling av menn og kvinner på 

sjefs- og ledelsesnivå og arbeider under 

rekrutteringer aktivt for å finne kandidater av 

underrepresentert kjønn.

Jula gjennomfører regelmessige likestillings-

revisjoner og lønnskartlegginger for å avdekke 

og forhindre usaklige lønnsforskjeller mellom 

kvinner og menn. 

I tilfeller der kartleggingen viser lønns-

forskjeller for likt arbeid uten saklige årsaker, 

blir dette justert.

Diskriminering og policyer

Samtidig som at vi hos Jula stoler på 

våre medarbeidere og lar dem ta et stort 

egenansvar, trengs det også tydelige verdier 

og spilleregler for at samspillet mellom 

medarbeidere skal fungere godt. Som en støtte 

for medarbeiderne har vi en rekke policyer og 

retningslinjer for blant annet bestikkelser, 

rusmidler og diskriminering.

Utviklingssamtaler, medarbeiderundersøkelser 

og tydelige rapporteringsveier er viktige 

arenaer for å oppdage overtramp i 

virksomheten. Hver medarbeider plikter å 

rapportere til sin sjef, eller sjefens overordnede, 

om overtredelser av Julas policyer. Hos Jula 

respekterer vi hver enkelte medarbeiders 

rettigheter og integritet, noe som innebærer 

at vi har nulltoleranse for diskriminering.

Personopplysninger

I løpet av året har det blitt lagt ned et stort 

arbeid for å legge grunnen for konsernets 

GDPR-arbeid. Vi har blant annet utarbeidet 

policyer og oppdatert rutiner for å sikre at alle 

krav blir oppfylt. Vi har kontrollert registre, 

informert og gitt opplæring om forandringer 

samt sett over og oppdatert avtaler med 

samarbeidspartnere og leverandører. Arbeidet 

pågår som en naturlig del av vår hverdag. 

Antikorrupsjon og forretningsetikk

I Jula har vi et regelverk for god 

forretningsetikk, slik at vi ikke skal bli påvirket 

av upassende press fra leverandører eller andre 

samarbeidspartnere. Det skal ikke mottas noen 

påvirkning som er, eller kan oppfattes som, 

bestikkelser. Vi er også nøye med aldri å tilby 

denne typen gaver, fordeler eller tjenester.

Julas antikorrupsjonspolicy sammenfatter 

disse retningslinjene, og den tar også opp 

muligheten til å bruke Julas Whistleblower-

system. Systemet muliggjør en kanal for 

rapportering av eventuelle alvorlige hendelser 

eller overtramp som mobbing, alvorlige brudd 

på arbeidsmiljøloven, bestikkelser, tyveri med 

mer. Rettssikkerheten til den ansatte er viktig. 

Systemet lar Jula fange opp overtramp, øke 

transparensen og bli en enda bedre arbeidsgiver.  

I 2018 ble systemet brukt ved to anledninger. 

Begge tilfellene ble håndtert i henhold til 

regelverket, og etter analyse ble det iverksatt 

tiltak. Opplæringsprogrammet for å gi en 

dypere forståelse av våre retningslinjer har blitt 

utviklet i året som har gått og skal iverksettes 

i 2019. 

NØKKELTALL MEDARBEIDERE (31. des.)

2016 2017 2018

Antall ansatte 2 653 2797 2 791

 Sverige 1 632 1733 1 818

 Norge 683 732 694

 Polen 338 332 279

Personalgjennomstrømning % 9,6 % ** 10,2 % ** 12,7 % **

Gjennomsnittsalder 35,78 34,47 34,04

Kjønnsfordeling totalt

 Menn 56 % 56 % 54 %

 Kvinner 44 % 44 % 46 %

Sykefravær %

              Jula AB 6,5 % 3,8 % 3,8 %

 Jula Sverige AB 6,0 % 4,3 % 4,6 %

 Norge 7,0 % 6,7 % 6,9 % 

 Polen 10,3 % 4,3 % 4,6 %

Rapportering av tilbud

 Sverige 71 stk. 101 stk. 144 stk.

 Norge 66 stk. 72 stk. 83 stk.

              Polen 1 stk. 0 stk. 0 stk.
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Vi sikter høyere

JulaBase™ finnes for alle Julas medarbeidere, for at vi 

skal ha en tydelig plattform som guide i vårt daglige 

og langsiktige arbeid. I 2018 brukte vi mye tid og 

ressurser på å utvikle og sammenfatte JulaBase™ 

før implementeringen i hele organisasjonen. 

Implementeringen har med andre ord vært omfattende.

– Formålet med JulaBase™ var å skape en praktisk og 

anvendelig plattform som gir oss gode forutsetninger til 

å fortsette å vokse, utvikle oss og nå våre forretningsmål 

sammen. Vi skal være stolte av JulaBase™ og 

implementeringen. Det er ikke et arbeid vi kommer til å 

bli ferdige med, det kommer til å utvikle seg videre med 

oss, sier Johan Bergman, Human Resources Director hos 

Jula.

JulaBase™ er Julas felles kompass, det er avgjørende for at vi skal fortsette å 
lykkes. Det er en plattform som viser hva Jula står for og som løfter fram det 
beste med Jula, samtidig som den veileder oss i vårt daglige arbeid.  
På den måten gir det oss gode forutsetninger for fremtiden, og skaper en felles 
grunn å stå på.

Fremgangsrik implementering 

Målet med implementeringen var å sikre at alle 

medarbeidere gis en mulighet til å forstå og kjenne 

engasjement for hva Jula er, samt retningen for Jula 

med utgangspunkt i JulaBase™. Etter gjennomført 

implementering ble det utført en oppfølging som viste et 

stort engasjement for virksomheten vår.

Sterkere tilhørighet 

Den vellykkede implementeringen tyder på at 

medarbeidere føler en sterkere tilhørighet enn tidligere, 

der våre felles mål har blitt tydeligere. Individets betydning 

for helheten har blitt mer påtakelig. Vi ser at beslutningen 

blir enklere å fatte på kortere tid, og virksomhetens 

prioriteringer blir tydeligere.

Totalt leder alt dette til større kundenytte, at vår lydhørhet 

øker og at kundefokus fortsetter å være avgjørende for 

vår strategi. Med et levende JulaBase™ gir vi oss selv 

gode forutsetninger for å lykkes.

Tydeligere Jula med JulaBase™
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Jula bryr seg

The Perfect World Foundation
Jula støtter årlig The Perfect World Foundation. The Perfect World Fo-

undation er en svensk ideell uavhengig organisasjon som arbeider for 

å øke bevisstheten rundt og støtte dyr- og naturbevarende prosjekt 

verden over. (Les mer på theperfectworld.com).

Jula støtter Hungerprojektet
Hungerprojektet har siden 2012 arbeidet i fire områder i Rangpur 

i Bangladesh, og det når totalt 455 000 mennesker i 196 byer. 

Jula har siden 2014 valgt å støtte Hungerprojektet, og siden 2018 

har investeringer gått til arbeid i Rangpurdistriktet. Der arbeider 

Hungerprojektet med å mobilisere samfunnet for et mer inkluderende 

og lokalt demokrati. Hungerprojektet arbeider i partnerskap med 

lokale beslutningstakende organer, det lokale sivilsamfunnet og lokale 

frivillige/ildsjeler/forandringsaktører for å styrke kapasitet og kunnskap 

slik at de globale målene oppnås fra grasrotnivå. Noen av de opplærings-

programmene og prosjektene som Hungerprojektet arbeider med er: 

- Safe School for Girls: I dette utdanningsprogrammet som 

gjennomføres på skoler har hittil over 30 000 unge jenter fått 

lære om sine rettigheter og de negative følgene av barneekteskap. 

-Her Choise: Et stort femårig opplæringsprogram som går i 

dybden i de bakenforliggende årsakene til barneekteskap. 

- Unleashed Women: Et fireårig lederskapsprogram med formål å 

organisere, styrke og inspirere kvinner i Bangladesh og gi dem krefter 

og redskaper til å konfrontere problematikken med likestilling i landet. 

- Youth Ending Hunger: Hungerprojektet i Bangladesh har identifisert 

landets utdannede og arbeidsløse unge befolkning som en vesentlig 

del i arbeidet med samfunnsmobilisering. For å bruke de unges energi 

og kunnskaper til å forbedre samfunnet, har Hungerprojektet siden 

1995 arrangert opplæringsprogrammet Youth Ending Hunger der over 

27 000 unge ledere har blitt utdannet så langt.

Jula er et selskap med stort samfunnsengasjement, og har en ambisjon om å være en 
positiv kraft i lokalsamfunnet og internasjonalt. Nedenfor kan du lese et eksempel på 
hvordan vi engasjerer oss.

Solvatten
Den svenske oppfinnelsen Solvatten er et kombinert bærbart 

vannbehandlings- og vannvarmesystem. Det er en enkel, innovativ 

løsning som gir mennesker over hele verden tilgang til rent varmt vann. 

Takket være sin bærekraftige design er Solvatten en billig måte å få rent 

varmt vann for husholdninger. (Les mer på solvatten.org). Julas salg av 

smaksatt flaskevann har bidratt til at 68 Solvatten-dunker har kunnet 

deles ut til trengende familier i Afrika.
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Sponsorvirksomhet med 
lokale forankring
Jula har flere virksomheter i Skaraborg, og ikke minst ligger Julas 

hovedkontor og sentrallager i Skara. Derfor føler vi et sterkt ansvar for Skara 

og omkringliggende kommuner, og foreningslivet som finnes der. Jula 

sponser mange av de større foreningene i Skara, med fokus på lagidrett 

med ungdomsvirksomhet. Det gjelder foreninger på elitenivå og foreninger 

med virksomhet på et lavere nivå.

Om regnskapet
Regnskapet gis ut av Julas styre og omfatter hele Jula AB-konsernet, organisasjonsnummer 556250-6252. Innholdet i regnskapet gjenspeiler 

spørsmålene som er vesentlige for Jula, ut fra virksomhetens påvirkning på mennesker og miljø, og ut fra våre interessenters krav og forvent-

ninger. I forkant av utarbeidelsen av rapporten har vi identifisert noen viktige bærekraftaspekter.

Jula jobber aktivt med bærekraftspørsmål, og bærekraftregnskapet er en del av det arbeidet. Selve regnskapet har en egenverdi og fungerer 

som en tydelig oppsummering og status for bærekraftarbeidet. Den utgjør en felles tilstandsrapport og virker samtidig som en drivkraft til vårt 

stadige arbeid med å forbedre oss. Rapporten er Julas måte å møte regnskapskravene gjeldende bærekraftarbeidet.

Skara, 19. mars 2019

Karl-Johan Blank
Eier

Peder Larsson
Styreordfører

Thomas Evertsson
Styremedlem

Hans-Åke Persson
Styremedlem

Patrik Ragnar
Styremedlem

Christian Blank
Styremedlem

Rune Brunberg Johansen
Styremedlem

Fredric Blank
Adjungert

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 2018, og for at den er opprettet i samsvar med årsregnskapsloven.

Undersøkelsens fokus og omfang 
Vår undersøkelse er gjennomført i henhold til FARs anbefaling «RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets- 
rapporten. Dette innebærer at vår undersøkelse av bærekraftrapporten har et annet fokus og et vesentlig mindre omfang sammenlig-
net 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, 19. mars 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid 
Autorisert revisor
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" For oss innebærer bærekraft at vi hele tiden skal redusere vårt 
klimaavtrykk. Derfor inngår hver del av vår virksomhet i en lang-

siktig bærekraftig utvikling gjennom ressurseffektivitet 
og nøyaktighet i de valgene vi tar. 

På den måten bidrar vi også til at kommende generasjoner skal 
kunne fikse ting selv."


