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Om Jula

Bærekraft med mye «virksomhet»
Det skjer alltid mye i Jula, og i 2019 tok vi flere strategisk viktige utviklingssteg. Formålet har
vært å gjøre det som selskapet står for, enda tydeligere. Resultatet av det langsiktige arbeidet
er vår felles plattform ”JulaBase”, der også vår kulturbærer «Jula-ånden» er å finne. Neste
steg i utviklingen har vært å konkretisere hva vi som organisasjon ønsker å få til. Et viktig
tema for oss er at vi belønner riktig atferd slik at vi kan fortsette å skape gode resultater også
i fremtiden. Det er her styringsmodellen med våre felles målsettinger og forretningslogikker
kommer inn i bildet.
Styringsmodellen er blitt implementert i hele organisasjonen i 2019, og med den tar vi viktige steg som skal løfte oss ytterligere. Avgjørende for å oppfylle målsettingene i styringsmodellen er kulturen, det vil si våre atferdsmønstre som til sammen gjør at vi som organisasjon
trekker i samme retning, og som gjør oss effektive. Vi har gjennomført en organisasjonsendring, fra matrise- til funksjonsorganisasjon, for å kunne håndtere arbeidet på best mulig
måte. Det er en del av en langsiktig plan som strekker seg noen år tilbake i tid.
Målet er en kultur som er fleksibel og innovativ, der enkeltpersoner tar ansvar for resultater, og mindre fokus på byråkratiske flaskehalser med
stivbent administrasjon. Vi fokuserer på det som er viktig i en organisasjon, nemlig menneskene. Vårt bærekraftengasjement er en del av
styringsmodellen, og Jula er offensive på området, idet mye av det vi gjør har et bærekraftig fokus. Hele konserntanken bygger på bærekraft
og langsiktighet for kommende generasjoner, når det gjelder blant annet miljø, organisasjon og individ. For konsernet innebærer det at vi
skal være ansvarsfulle og ærlige, samt at vi skal sirkulere mer. I Jula har vi dessuten lagt til «gjør det selv», som inspirerer folk til å ville fikse
ting selv. Bærekraftarbeidet er ikke bare prat, det er en hel del prosjektering bak. Noe som vises i byggingen av et nytt kvalitetssenter, fokus på
energieffektivisering og transportoptimalisering, togtransport innen konsernet og våre satsinger på vindkraft. Vi er det ansvarlige konsernet
med stort fokus på bærekraftige og energieffektive løsninger. 

Joachim Frykberg
Adm. dir. Jula

Langsiktige tiltak

2019 har vært et begivenhetsrikt år. Vi har feiret 40-årsjubileum, åpnet vårt varehus nummer 100 og vår JulaClub har fått over 3 millioner
medlemmer. I 2019 har vi bygd en organisasjon som er godt innkjørt og tilpasset for det vi ønsker å gjøre fremover. Året bød også på gode
resultater med hensyn til omsetning og lønnsomhet til tross for turbulens i markedet. Konsernet har utviklet seg, og for meg er det viktig
med langsiktigheten og familien i foretaket. Vi jobber fortsatt hardt med bærekraft og har en tydelig målsetting om å bli klimanøytrale innen
2030. I løpet av året har vi hovedsakelig fokusert på selskapets energiforbruk og transporter. For eksempel har vi investert ytterligere i effektive LED-løsninger både i og utenfor lokalene våre. 2500 armaturer er skiftet ut ved sentrallageret, og dette tiltaket alene vil gi en beregnet
reduksjon av energiforbruket ved lageret på 30 %. Konsernet har besluttet å kjøpe en vindmøllepark, fire store verk i skjærgården ved Tanum,
som supplement til andre vindkraftverk som vi allerede eier. Med denne parken vil vi stort sett dekke vårt sentrale energibehov i Skaraborg,
noe som føles veldig bra.
I løpet av året har vi besluttet å satse på et nytt kvalitetssenter i tilknytning til sentrallageret vårt. Vi knytter hele virksomheten tettere
sammen og jobber nærmere produktene, ikke minst når det gjelder gjenvinning og tjenester til ettermarkedet. Vi nedlegger
mye arbeid og ressurser i å gjøre dette bra - det er en stor
satsing. Til sammen blir det ca. 50 nye kontorplasser,
fem konferanserom, et testverksted og et serviceverksted, alt for å skape forutsetninger for gjenbruk
og ettermarkedstjenester. Det er viktig for oss, og
det er viktig for meg, at vi er flinke når det gjelder
bærekraft og gjennomfører aktiviteter som bidrar til
å redusere vår klimapåvirkning.

Karl-Johan Blank
Eier og konsernsjef Jula Holding AB
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Kort om Jula
Jula er et vellykket og ekspansivt familieeid konsern som består av ulike virksomheter i flere land. Den mest
kjente er detaljhandelen innen Jula AB, som vil motivere folk til å gjøre hverdagen enklere på egen hånd
og skape seg et aktivt og givende liv. Jula har et bredt produktsortiment innen hjem, hage og fritid, som
inspirerer hendige, gjør-det-selv-personer. Her kan huseiere, hjemmefiksere, gårdbrukere og håndverkere
finne det meste. Konsernet omfatter også virksomheter innen eiendom, logistikk, bank og hotell.
Og vi sikter høyere - sammen skal vi få hver enkelt person til å ville fikse ting selv.

Våre egne varemerker
Husholdningsprodukter

Hagemøbler

Biltilbehør, bilkjemikalier

El-artikler og belysning

Sykkel- og fritidsprodukter

Baderomsinnredning

El-verktøy og maskiner

Håndverktøy og jernvarer

Klær og verneutstyr

Hjemmeelektronikk

Grillprodukter*

* Lansering skjer i løpet av våren 2020

101 varehus

I 2019 ble det åpnet
totalt 2 nye varehus

54 Sverige
34 Norge
13 Polen

Töckfors

Bydgoszcz
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01
Enhetsvekst

Julaånden

Visjon

03
Lønnsomhet 8%

05
Misjon

Forretningslogikk

Mål og ambisjoner

JulaBase™

Forretningsidé

Netthandel

07

Førstevalg
Vi er et
kampanjedrevet
foretak

02
Omsetting +5%

04

Vi er et
sortimentdrevet
foretak

Vi har en felles
ledersk apsfilosofi

Vi har
kjededrift

Vi tar ansvar
for lave
kostnader

Vi har
volumhandel

10% nyheter

06
Bærekraftighet

Vi er et
bærekraftig
foretak

Vi har et
selvbetjent
kundemøte
Vi er en
lavprisaktør

Vi legger vekt
på å fo rstå
våre kunder

Styringsmodell med tydelig kurs
JulaBase™ er Julas felles plattform for alle medarbeidere.
JulaBase™ viser hva Jula står for og fremhever våre verdier, som
er beskrevet i Jula-ånden. Samtidig veileder den oss i det daglige
arbeidet og hjelper oss med å ta både langsiktige og kortsiktige
beslutninger. Plattformen gir dessuten gode forutsetninger
for fortsatt vekst og utvikling slik at vi sammen kan nå våre
forretningsmål. JulaBase™ danner et felles fundament å stå på.
I 2019 har Jula implementert en tydeligere styringsmodell for
virksomheten, som har sitt naturlige utspring i JulaBase™.
Styringsmodellen gir ytterligere forutsetninger for samtlige
medarbeidere og peker ut en tydelig kurs for veien videre.

En forutsetning for styringsmodellen har vært at den skal få plass på
en A3-side og være enkel å forstå for alle i Jula. Styringsmodellen
inneholder åtte felles mål og ambisjoner som vi skal nå, og
omfatter både økonomiske mål og strategisk kurs for selskapet.
For å styrke målene og ambisjonene ytterligere har vi utarbeidet to
forretningslogikker som vi sammen skal jobbe med for å nå målene.
Hensikten er å peke ut en tydelig kurs for selskapets vei videre og
hvordan vi skal jobbe.
Vi har besluttet at Jula skal være klimanøytrale innen 2030. Det er et
av de syv målene og ambisjonene i styringsmodellen, i tillegg til at en
av logikkene er å være et bærekraftig selskap. Bærekraftarbeidet er
en naturlig del i vårt foretak.

Harde fakta

Omsetning

Driftsresultat

7 541 mill SEK 648 mill SEK

Soliditet

39 %
Jula AB
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Interessentdialog og
vesentlighetsanalyse
Kunder, medarbeidere, eiere, leverandører, samfunn og myndigheter er Julas primære
interessenter. For oss er det viktig å ha dialoger og hente informasjon om hva disse
interessentene betrakter som vesentlig, også med hensyn til vårt bærekraftarbeid. Gjennom ulike
typer interessentdialoger får vi greie på hva som er viktig. Informasjonen bearbeides deretter i en
vesentlighetsanalyse som gjør oss i stand til å fokusere på spørsmålene innen bærekraftområdet
som våre interessenter betrakter som vesentlige og som vi kan påvirke.
Vesentlighetsanalysen bygger på at bærekraftspørsmålene klassifiseres på bakgrunn av to perspektiver:
•

Interessentenes perspektiv – hvilke forventninger, ønsker og bekymringer 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?

Vi har valgt å visualisere analysen i nedenstående modell, der vi rubriserer de fire områdene som vi skal håndtere. Julas bærekraftstrategi tar
deretter utgangspunkt i spørsmålene som betyr mye for våre interessenter og for oss som selskap, og der vi har mulighet for å påvirke.

INTERESSENTENES VIKTIGE SPØRSMÅL VEDRØRENDE BÆREKRAFT
Kunde

Medarbeidere

Eier

Leverandører

Myndighet og samfunn

Hva er viktig?

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

Hvordan blir
det formidlet?

Kundeundersøkelser
Hjemmeside
Pressemeldinger
Sosiale medier
Kundemøter

Medarbeidersamtaler
Dialoger
Intern kommunikasjon

Årsregnskap
Pressemeldinger
Løpende dialog
Samarbeidsprosjekter

Evaluering av leverandører
Revisjoner
Leverandørportal
Løpende dialoger

Løpende dialoger
Samarbeidsprosjekter
Studentdialoger
Bransjeforeninger
Eksterne seminarer
Tilsynsbesøk
Samråd

Høy

Betydning for interessenter Veldig høy

Interessent
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Oppfylle
Lover, forskrifter og standarder,
samfunnsengasjement.

Prioritere
Langsiktig bærekraftig utvikling, sosialt
ansvar, produktkvalitet og sikkerhet, redusert
klimapåvirkning, sirkulerbarhet, utvikling og
karrieremuligheter.

Administrere
Miljømerkinger, gjenvinning og
avfallshåndtering, transparens.

Under oppsyn
Menneskerettigheter, arbeidsmiljø, mangfold
og likestilling, antikorrupsjon, forretningsetikk.

Høy
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Betydning for selskapet og mulighet til å påvirke

Jula AB

Veldig høy
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Risikopolicy og risikohåndtering
Julas virksomhet er utsatt for risikoer. Vi jobber aktivt med å håndtere og forebygge disse, samtidig som vi utforsker og utvikler
mulighetene som ligger i risikoene. Jula har en risikohåndteringspolicy med tilhørende system og prosedyrer som utgjør et rammeverk
for hvordan vi håndterer risikoer i selskapene våre. Risikohåndteringspolicyen beskriver prinsipper, ansvar, prosess og rapporteringskrav.
Risikoer og skader blir systematisk registrert og analysert, og eventuelle forstyrrelser forebygges. På samme måte reduseres konsekvenser
av skader og risikoer til et minimum.

Risikoidentifisering
Risikoer identifiseres løpende i forbindelse med forretningsplanlegging, prosjekter eller beslutninger. Jula har en risikohåndteringsgruppe
som jobber aktivt med å vurdere rapporterte risikoer. Samtlige medarbeidere har et ansvar for at risikohåndteringspolicyen følges
i det daglige arbeidet. Det innebærer også et ansvar for å rapportere eventuelle brudd eller risikoer straks disse blir oppdaget.
Selskapstilknyttede ledere (omtalt som risikoeiere i risikoarbeidet) for respektive avdeling, funksjon eller selskap er ansvarlige for
å følge med på sitt selskaps noterte risikoer, sørge for tiltaksplaner, iverksette tiltak og løpende rapportere gjeldende funksjonseller selskapsrisiko. Risikoene vurderes ut fra sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser de vil få for virksomheten
vår. Hver risiko blir tildelt en risikoverdi som så analyseres og vurderes. Det tas en beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes.
Jula har valgt å fremlegge selskapets bærekraftrisikoer spesielt i henhold til ovennevnte metode.

Krisehåndtering og kontinuitetsplaner
Jula-konsernet har godt utarbeidede handlingsplaner for krisehåndtering. Den daglige virksomheten er godt forberedt, og funksjoner
og systemer testes og revideres regelmessig for å gjøre oss rustet for en eventuell krise eller ekstraordinær hendelse.
Julas handlingsplaner skal sikre beredskap og handlingsmåter over tid, og gi trygghet i en eventuell krise. Det er viktig å handle og
iverksette hensiktsmessige tiltak i hvert enkelt tilfelle for å sikre at kritiske systemer eller en virksomhet raskt kan gjenopprette sine
funksjoner eller ivareta mennesker og eiendom.

ANTIKORRUPSJON

MENNESKERETTIGHETER

SOSIALT ANSVAR

MILJØ

RAPPORTOMRÅDE/IDENTIFISERTE RISIKOER

BESKRIVELSE RISIKO OG HVA DEN INNEBÆRER

RISIKOHÅNDTERING

Råvare
Kjemikalier
Energiforbruk
Klimapåvirkning
Avfall

Råvare - bruk av råvare i produkter, bruk av jomfruelig/resirkulert råvare.
Kjemikalier - helserisikoer ved fremstilling og bruk.
Energiforbruk - valg av energiavtale, bruk, tilgang, effektiviseringstiltak.
Klimapåvirkning - utslipp fra transporter, produksjon, produktbruk og vår virksomhet.
Avfall - fra produksjon, emballasje og uttjente produkter.

Produktinnhold og sikkerhetskrav
Verneombud
Egenkontroll
Kjemikaliehåndtering
Forbehandlingsanlegg
Transportvalg
Jula Logistics
Energieffektiviseringsprosjekter

Egne virksomheter
Underleverandører
Produksjonsland
Likestillingsspørsmål

Egne virksomheter - arbeidsmiljørisikoer, arbeidsskader,
stressrelaterte helsefaktorer, mangel på kompetanse, likestilling og mangfold.
Underleverandører - arbeidsmiljørisikoer, arbeidsforhold.
Produksjonsland - produsenter i høyrisikoland.

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

Underleverandører
Produksjonsland
Markeder

Produksjon i høyrisikoland.
Risiko for brudd på menneskerettigheter, organisasjonsfrihet,
sikkerhet og diskriminering.
Risiko for mangel på ansettelseskontrakt og rimelig arbeidstid
og lønn.
Risiko for barnearbeid, tvangsarbeid.
Risiko for diskriminering.

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

Ledende stillingsinnehavere
Leverandørrelasjoner
Kunderelasjoner

Risiko for korrupsjonsforsøk.
Risiko med etablering i nye innkjøpsområder.
Risiko for ytre påvirkning av beslutningstakere.
Påvirkning av forretningsforbindelser.

Antikorrupsjonspolicy
Varslersystem
Attestordning
Informasjon til alle nyansatte

Jula AB
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Julas kurs er klar, vi vet hvor vi skal.
Vi jobber for å bli klimanøytrale innen 2030. Det er en selvfølge og en hygienefaktor å bidra til en
verden der også fremtidige generasjoner skal kunne dekke sine behov.
Vi forteller om vår reise fordi våre interessenter vil høre om den og for
å inspirere og motivere mennesker, selskaper og organisasjoner til å
tro på at alt er mulig. Vi må alle utvikle og øke vårt engasjement for
å bidra til en bærekraftig verden.
I 2019 har vi implementert en felles, heldekkende styringsmodell
som viser vår kurs de neste årene. Et av syv mål er bærekraftmålet
mot et klimanøytralt 2030. Dette kombinert med ti logikker, der
den ene handler om å være et bærekraftig selskap, hjelper oss med
å prioritere arbeidet og skape tydelige forutsetninger for en klar
kjøreplan for alle i Jula.

For å gjøre vår forpliktelse konkret har vi valgt å lage tydelige
avgrensninger. Utslippene som genereres av å transportere varer
til og fra vårt sentrallager og til varehusene våre, er inkludert
i avgrensningen. Vi beregner også utslipp fra energibruken
ved sentrallageret og i alle varehusene i våre beregninger av
drivhusgasser. Her skal vi nå netto null gjennom tiltak som
fossilfrie og enda mer effektive transporter, energi fra fornybare
kilder samt energieffektivisering ved anleggene våre. Selv om
beregningene slutter her, gjør ikke vår forpliktelse det. Den
omfatter enda strengere krav bakover i kjeden til våre leverandører
og produsenter, samt muligheter for kundene våre til å fikse mer
selv og vise hvilken forskjell våre produkter kan gjøre.

Julasdirekta
direkte påvirkning
= 0 CO
Julas
påverkan
= 20 CO2
Julas
indirekte påvirkning
= 0 CO
Julas
förlängda
påverkan
= 20 CO2

Julas totala möjlighet
att genom
kravklimapåvirkningen
och effektiva lösningar
klimatpåverkan
Julas totale mulighet
til å redusere
gjennom kravminska
og effektive
løsninger
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Tre bærekraftige fokusområder
Vår bærekraftstrategi tar utgangspunkt i FNs globale mål og er
vårt bidrag til den felles utfordringen for en bærekraftig fremtid.
Hensikten med å benytte de globale målene for vårt strategiarbeid
er å tydeliggjøre at vi er en del av den store helheten. Vi kan ikke
gjøre alt, men i likhet med alle andre kan vi gjøre en hel del. For å
tydeliggjøre våre holdninger på områdene der vi mener å ha størst
muligheter for å påvirke, har vi valgt ut tre fokusområder. Innenfor
disse opererer vi med underoverskrifter som tydelig viser hvilke avgrensninger vi jobber innenfor.

I 2019 brukte vi mye tid på å implementere og lære opp organisasjonen i hva vår strategiske holdning innebærer. Hensikten er å
skape bredere forståelse og større engasjement for spørsmålet,
slik at vi kan skape forutsetninger for at organisasjonen kan
jobbe strukturert med delmål og handlingsplaner som skal føre
oss til vårt felles mål. 

Maria Ragnarsson
Sustainability Manager

GJ ØR DE T SELV

H VA I N N E B Æ R E R DE T FO R OSS

Og samtidig reduser ditt klimaavtrykk

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

•	Vi gjør enkle, kostnadseffektive og bærekraftige alternativer tilgjengelige
•	Vi inspirerer og tilrettelegger for at alle skal
bli hjemmefiksere
•	Vi har en åpenhet og ærlighet i tilbudet
vårt

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

SIRKULER MER

H VA I N N E B Æ R E R DE T FO R OSS

Ta vare på jordens ressurser og samtidig
øke vår handel og lønnsomhet

9 – Tilgjengeliggjøre bærekraftig, ny teknikk og
innovasjoner
12 – Reservedeler, Reparasjoner, Gjenbruk,
Resirkulert materiale, Resirkulere
15 – Gjenvinne, Gjenvinning

•	Skape et lønnsomt og sirkulært kretsløp
•	Sirkulær tilnærming i produktlivssyklusen
•	Tilgjengeliggjøre nye, bærekraftige teknologier og innovasjoner

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

INNS ATS OG Æ RLIGH E T

H VA I N N E B Æ R E R DE T FO R OSS

For alle i Julas verdikjede

5 – Likestilling
7 – Energibruk, Fornybar energi, Vindkraft,
Egen togløsning, Effektive transporter
8 – Code of Conduct, SAM, Langsiktig vekst,
Forretningsmål
10 – Code of Conduct, Revisjoner, Mangfold
13 – Klimabevissthet, Opplæring, Informasjon

•	Vi vil arbeide med ansvarlige leverandører
•	Vi arbeider for trygge arbeidsplasser der alle
har samme forutsetninger til å utvikle seg
•	Vi arbeider for klimanøytrale logistikkløsninger
•	Vi vil ha fornybar energi i verdikjeden

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Jula AB
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Gjør det selv

Julas kvalitetssjef Göran Martinsson foran det som skal bli vårt nye kvalitetssenter i Skara.

Bærekraftige produkter
For Jula er det viktig at vårt tilbud holder hva det lover. Det krever mye arbeid å sikre at produktene som vi
selger, oppfyller gjeldende lovkrav og holder god kvalitet. Produktfremstillingsprosessen starter med krav
til et produkts innhold og funksjonalitet. I tillegg til en omfattende intern gransking av tilhørende produktdokumentasjon og funksjonstesting gjennomfører vi stikkprøver av produksjonen. Det skjer dels gjennom
inspeksjoner på stedet, dels gjennom stikkprøver som sendes til et testlaboratorium før produktene sendes
til vårt sentrallager i Skara.
I 2019 ble 1959 artikler fra våre produsenter inspisert, og drøyt
95 % ble godkjent for levering. De som ikke består kontrollen,
må utbedres eller omarbeides før levering. I løpet av året ble
arbeidet ytterligere effektivisert og det ble innført et nettbasert
inspeksjonssystem. Systemet muliggjør enklere rapportskriving
direkte på nettbrett samt at produsenten selv kan foreta en
inspeksjon direkte i samme system.

TOTA LT R E S U LTAT
201 8

TOTA LT R E S U LTAT
201 9

15 %

14 %

Test 100 %
Kvalitetsavdelingen har som målsetting å teste og evaluere alle
nye produkter som selges under våre egne varemerker. Vi kaller
det «Test 100 %», og det innebærer at vi i tillegg til gransking
av innhold, sertifiseringer og eksterne testresultater også gjennomfører funksjonstester ut fra et kundeperspektiv på vårt eget
laboratorium. Det er viktig for oss at kundens forventninger til
Julas varemerker blir innfridd. Med våre tester underkjennes en
del produkter som ellers ville ha havnet i butikkhyllene. Disse utbedres før de når ut til kundene, eller utgår. Metoden identifiserer også eventuelle svakheter/mangler som vi deretter formidler
til kolleger som jobber med å sikre kvaliteten mot produsenten.
Arbeidet har allerede vist resultater. Andelen kundereklamasjoner har minsket merkbart på grunn av «Test 100%».

25 %

50 %

11 %

19 %

56 %

11 %

Ikke godkjent
Godkjent etter modifisering og ny godkjent kontroll
Godkjent etter ny godkjent kontroll
Godkjent
Arbeidet med Test 100 % effektiviseres, og stadig flere produkter testes i laboratoriet vårt.
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Gjør det selv

J U L A S KR AV

LE V E R A ND ØRE VA LU E R I NG

O PPFØ LG I N G
AV K VA L I T E T

TE STI NG OG
E VA LU E R I NG AV
VA R E PR Ø V E R

K VA L I T E TSKO N T R O L L
D OKU ME NTGR A NS KI NG
T R E DJ E PA RTST E ST E R

K VA LI TE TSS I KR I NG

1 Jula formidler krav til leverandør 2 Vurdere om leverandøren oppfyller Julas krav 3 Nye vareprøver testes og evalueres 4 Granske teknisk
dokumentasjon for oppfyllelse av lovkrav og Jula-krav 5 Aktivitetene som gjøres for å sikre at produksjonen skjer iht våre krav 6 Hvis mulig utføres
tester fra produksjon av Julas ordrer 7 Kvalitetskontroll gjennomføres på bakgrunn av risikomodell. Inspeksjoner ved fabrikk eller ankomstkontroll
8 Oppfølging av krav.

Frem mot 2021 vil vi bygge et helt nytt kvalitetssenter med testlaboratorium og ettermarkedsavdeling. Den store fordelen med et
kvalitetssenter er at vi knytter hele virksomheten tettere sammen
og jobber nærmere produktene. Det nye senteret skal skape bedre
forutsetninger for å jobbe med å sikre produktkvalitet og tjenester
til ettermarkedet. Vi ønsker at produktene våre skal kunne brukes
lengre, og da er dette kvalitetssenteret et steg i riktig retning og
en del av Julas fortsatte ekspansjon, ettersom vi betrakter et godt
ettermarked som et viktig konkurransefortrinn.

Standarder gjør verden enklere og bedre
Jula er med i flere tekniske standardiseringskomiteer. Hovedårsaken
er å være tidlig forberedt for fremtidige krav. Vi ser det dessuten som
et samfunnsengasjement å delta i utvikling som letter handel og
gjør hverdagen bedre for kundene våre.

Myndighetstilsyn
Ulike myndigheter utfører produktsikkerhetskontroller på produktene
våre i Sverige, Norge og Polen. I 2019 fant myndighetene noen produkter som ikke oppfylte kravene. De fleste fikk mindre anmerkninger vedrørende informasjon på merking, noe som kunne korrigeres
til neste produksjon, og noen artikler gikk ut av sortimentet. Jula
stanset salget av 10 artikler som følge av manglende kvalitet, hvorav
ett produkt ble tilbakekalt fra kunder.

Kunden i fokus
Julas kundeservice spiller en viktig rolle i den daglige kontakten som
skjer, men også når det gjelder å påvirke prosesser og funksjoner så
de blir så kundevennlige som mulig. Gjennom et nært samarbeid
med andre avdelinger blir det gitt tilbakemeldinger som medfører
utvikling og et kontinuerlig kundefokus.
Mange av forbedringene som gjennomføres, har også andre positive
effekter. Et eksempel her er endringen i håndtering av signerte følgesedler, noe som har gitt mer tid til å hjelpe kundene og dessuten

avskaffet transporten av de vel 30 000 konvoluttene som hvert år
ble sendt fra varehusene til kundeservice.

Tilgjengelighet og enkelhet
Kundeservice har i 2019 lagt stor vekt på tilgjengelig informasjon for
kunder og våre medarbeidere.
En prioritert oppgave har vært å utvikle og fylle en kunnskapsbase
der det er enkelt for kunden å søke informasjon, og dette har ført til
at kunden nå lettere kan finne nødvendig informasjon både før og
etter et kjøp. Kunnskapsbasen er plassert på hjemmesiden gjennom
et nytt og bedre chatteverktøy. Dette nye verktøyet vil også bidra til
enklere behandling av kundeforespørsler hvis det er denne kanalen
kunden har valgt å kontakte oss gjennom.
Kundeservice har dessuten utviklet en kunnskapsbase med intern
informasjon som hjelper medarbeiderne med å håndtere spørsmål
og gjør informasjonen tilgjengelig på en god og effektiv måte. Med
dette verktøyet sørger vi for at kunder som kontakter oss, alltid får
korrekt informasjon raskest mulig. Dermed kan både kunder og
medarbeidere være trygge på at forespørsler blir håndtert på lik
måte og ved hjelp av korrekt informasjon.
Hvis vi kan hjelpe kundene på en måte som er tilpasset deres behov
og møte dem i kanalene der de ønsker å bli møtte, skaper vi et
relevant og bra kundemøte. Gjennom lett tilgjengelig informasjon
for medarbeidere og kunder sørger vi for korrekt behandling og
spredning av informasjon i overensstemmelse med den folkeligheten
og ærligheten som representerer noen av våre grunnverdier. 
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Sirkuler mer

Varenes vei
Julas Virksomhet påvirker mennesker og miljø i samtlige deler av produktets
livssyklus. Hele veien fra hvordan råvaren fremstilles til produksjon, transport,
innkjøp, salg, bruk og gjenbruk eller gjenvinning av produktene. Nedenfor
viser vi et sammendrag av vår påvirkning.

9
8

GJE NVINNING
Jula samarbeider med ulike partnere når det gjelder gjenvinning. I
varehusene, på kontorene og lagrene våre kildesorteres bølgepapp,
krympe- og strekkfilm samt farlig avfall. Ved å betale avgifter for produkter som vi lanserer på markedet, kan kundene våre levere brukte
produkter på gjenvinningssentraler rundt om i landet.

FOR HINDRE AVFALL
Julas sortiment gjør det enklere for kundene våre selv å reparere
og forlenge levetiden til ødelagte produkter. Produkter som
likevel blir sendt i retur, håndteres av vår serviceavdeling, After
Sales. De bidrar til en mer bærekraftig utvikling med mer bruk og
mindre kasting. Så langt det er mulig blir produkter som sendes i
retur, reparert og solgt i noen av våre outlets. Dessuten finnes det
over 8300 reservedeler som kan forlenge levetiden til produkter
som har gått i stykker.

7

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

6
12

7

7

FO R NØYDE KUNDER
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U T-T R A N S P O RT
Transport til varehusene skjer med eksterne fraktselskaper for å oppnå effektiv samlasting. Jula har
ekstra høy pallehøyde for å maksimere fyllingsnivået i
bilene, og benytter dessuten togtransport. I anbudene stiller Jula krav til miljøutvikling.

Medarbeidere
Sirkuler mer

1

R ÅMATERIA LE
Alle ledd i produktets livssyklus er forbundet med ressursforbruk og
miljøpåvirkning. Julas ambisjon er å ha et helhetsperspektiv rundt
produktets totale livssyklus. Derfor tas det allerede i innkjøpsleddet
beslutninger som påvirker hvordan produktet håndteres i resten av kjeden,
blant annet valg av råvarer, produkttester, reparasjonsmuligheter, end-oflife og emballasje.

2

LE V ER A N DØ R ER
Et nært samarbeid med leverandørene er en forutsetning for
bærekraftig bruk av ressurser, god kvalitet og evne til å dekke
kundens behov. Julas filialer i Kina forenkler kontakten med
leverandørene, som vi stille krav til på bakgrunn av våre verdier.
Jula gjennomfører revisjoner, arrangerer opplæring i bærekraft
og selskapets Code of Conduct, og sørger på den måten for
kontinuerlige forbedringer.

3

4
5

I N N T R A N S P O RT
Alle Julas sjøtransporter går langsommere enn vanlig med
såkalt «slow shipping», som medfører lavere drivstofforbruk.
Fra Göteborg havn har Jula lagt om logistikken fra lastebil
til tog. På årsbasis genererer det rundt 6000 færre lastebiltransporter mellom Göteborg og sentrallageret i Skara. For å
optimalisere inntransportene ytterligere benytter Jula ekstra
lange lastebiler mellom tørrhavnen i Falköping og sentrallageret, noe som gir større fyllingsgrad og mindre utslipp.

O PP VA R M I N G
Julas sentrallager er Nord-Europas største lager. Her har vi satset på
bergvarme som hovedvarmekilde. 68 borehull forsyner bygget, og i
tillegg har vi satset på nærværsstyrt belysning og tette forbindelser.
Konsernet eier også 1,5 vindkraftverk som forsyner oss med energi.
4 nye verk kjøpes inn i 2020.

E N GA SJERT E M E DA R B E I DER E
Jula er et ekspansivt selskap, og våre engasjerte medarbeidere er avgjørende for vår fortsatte
utvikling. Vår felles plattform JulaBase™ gir medarbeiderne riktige forutsetninger i arbeidet.
Selskapets verdier, Jula-ånden, 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.
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Sirkuler mer

Reparasjoner og reservedeler
forlenger levetiden
Julas ettermarkedsavdeling har et eget serviceverksted der produkter kan få nytt liv gjennom
ettersyn og reparasjoner. Julas sortiment omfatter i dag vel 6200 aktive slitedeler og reservedeler,
og totalt har vi over 8300 reservedeler på lageret. Til tross for at kundene per nå ikke selv kan se
og bestille dem, selges det rundt 40 000 reservedeler hvert år. I 2020 starter vi opp et prosjekt
der målet er at kundene skal få anledning til å kjøpe reservedeler.
Outlet og gjenbruk

14

Gjennom å gi produkter et nytt liv i stedet for

produkter repareres for å kunne nå nye

for

å materialgjenvinne sparer vi på ressursene.

kunder. På den måten oppnår vi gjenbruk av

Produkter som ikke kan gå til gjenbruk, sendes

Blant produkter som kunder har reklamert

et produkt, noe som er en måte å forlenge

til avfallsentreprenører med et mål om størst

på og i en viss grad angrede kjøp sorterer

produktets levetid på og fremme sirkularitet.

mulig grad av materialgjenvinning.

Julas After Sales-avdeling ut produktene

Det nye kvalitetssenteret som nå er under

som de mener er mulige å selge igjen. Noen

bygging, vil skape ytterligere forutsetninger
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gjenbruk

og

ettermarkedstjenester.

Medarbeidere
Sirkuler mer

44 %
39 %
37 %

Andel returer
som går til
Outlet
2017

2018

1822 eneboliger

84 %

Julas gjenvinning sparer CO2-utslipp
tilsvarende ett års oppvarming av
1822 middels store eneboliger.

84 % av produktene som selges
via Outlet, er produkter som
ellers ville ha blitt kassert.

2019

GJENVUNNET MATERIALE 2017/2019 (tonn)

Totalt 2017

Totalt 2019

Farlig avfall

Jern

Metaller

Papir

Plast

20

176

7

2195

71

181

511

10

2 074

62

20

273

6

2 010

67

Elektronikk Annet virksomhetsavfall Totalt
1426

4 895

130

1 407

4 375

532

1 349

4 257

Produsentansvar
Som produsent og importør av varer til

Ved Julas lager byr det seg muligheter for

enda bedre er det å unngå at det dannes

markedene våre påtar Jula seg naturligvis

materialgjenvinning.

bestanddeler

avfall og deretter å gjenbruke produkter og

produsentansvar for elektronikk, batterier og

sorteres ut og går deretter til gjenvinning

komponenter. Gjenbruk er noe som after

emballasje. Vi er medlem i organisasjoner

gjennom vår samarbeidspartner. I 2019 gikk

sales-avdelingen og det nye kvalitetssenteret

som sørger for at du som forbruker kan

65,5 % av alle frasorterte bestanddeler til

vårt vil jobbe med. Når det gjelder å unngå

levere inn disse kostnadsfritt, slik at de kan

materialgjenvinning, 37,7 % gikk til energi-

avfall, vil Jula i 2020 blant annet starte opp

behandles og gjenvinnes på en ansvarlig

gjenvinning. Resten, 0,8 %, gikk til deponi.

et prosjekt der vi skal gjennomgå forpak-

måte.

Det er en reduksjon fra året før, da 1,3 % gikk

ningene våre med det formål å eliminere,

til deponi. Målet er selvfølgelig å eliminere

redusere og vurdere type materiale i forpak-

Materialhåndtering

andelen som går til deponi og øke material-

ningene. 

En varsom og effektiv håndtering av res-

gjenvinningsgraden. I løpet av året har Jula

surser er viktig for å redusere vår klimapå-

blant annet besøkt et av anleggene til vår

virkning. I Jula jobber vi med dette på flere

samarbeidspart for at vi sammen skal se på

måter. Vi skal bli materialsmartere. Med

mulighetene for å øke materialgjenvinnin-

det mener vi at vi må gjøre smartere valg

gen. Det er også et viktig innspill til det nye

av materialer til produktene våre, at materi-

kvalitetssenteret vårt, der vi gjennom aktivt

alene må kunne håndteres på en smartere

samarbeid skaper forutsetninger for økt ma-

måte etter at produktets levetid er omme

terialgjenvinning.

Ulike

og at vi må bruke smartere og mindre
materialer i forpakninger og emballasje.

Materialgjenvinning er selvfølgelig bra, men
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Ansvarsfull og ærlig

Antall leverandører fordelt over verden: 1 197

2%

SVERIGE

27%

ASIA

332

(ikke Kina)

5%
55

EUROPA

18 %
212

Leverandørutvikling og revisjoner
God kontroll med leverandørleddet er en sentral del av Julas innkjøpsstrategi. I dag består 55 % av
Julas produktutvalg av egne varemerker. Vi handler direkte med dem som fremstiller produktene, og
årsakene til dette er flere. Dels får vi bedre priser og kontroll over produktene. Vi kan også få mulighet
til å påvirke produksjonen og sikre at produktene våre holder den kvaliteten vi lover.
Det er uoversiktlig å ha et bredt leverandør-

Gjennom Julas Code of Conduct har vi fast-

der. Arbeidet med å prioritere vår egen

ledd med flere typer produksjon på mange

satt en del prinsipper og krav som vi forventer

andel av CSR-revisjoner hos produserende

forskjellige steder. Mesteparten av vår pro-

at leverandørene våre følger. De omfatter en

leverandører har fortsatt i løpet av 2019.

duksjon skjer i Asia, i land som er klassifisert

etisk og ansvarsfull atferd, respekt for men-

Til sammen ble det gjennomført 399 egne

som såkalte høyrisikoland av amfori BSCI. Vi

neskerettighetene og respekt for miljøet.

revisjoner hos leverandører (317 i 2017).
Det betyr at 97 % av våre leverandørers

er klar over hvilke risikoer dette kan innebære

16

med hensyn til menneskerettigheter, arbeids-

Revisjoner med poengsystem

fabrikker i Kina er revidert, sammenlignet

miljø og korrupsjon, og vår måte å håndtere

Videre har Jula en egen innkjøpsorganisasjon,

med 92 % i begynnelsen av året. Flertallet

disse risikoene på har vært å gjennomføre

Global Sourcing, med kontor i Kina og Polen.

er gjennomført i Julas egen regi, og alle

kontroller hos produsenten gjennom CSR-re-

I Kina har Jula kontor på tre forskjellige

revisorene våre er sertifisert i henhold

visjoner, egne eller via tredjepartsorganer.

steder, og totalt jobber det 36 personer

til SA8000, noe som gir revisorene flere
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Medarbeidere
Ansvarsfull
og ærlig

KINA

50 %
594

97 % reviderte

97 % av leverandørenes produksjonsfabrikker i Kina er revidert, sammenlignet
med 92 % i begynnelsen av året. Flertallet er gjennomført i Julas egen regi, og
alle revisorene våre er sertifisert i henhold
til SA8000.

verktøy og forutsetninger for å gjennomføre

enn ved forrige revisjon. Dermed har 68

sourcingvirksomhet. De fleste leverandørene

upartiske revisjoner. De øvrige produsentene

% (78 % i 2018) av oppfølgingsrevisjoner

våre har hatt gjennomganger av avtaler og

er godkjent av tredjepartsorganer. Alle

oppnådd bedre resultat. Revisjonene skjer

Julas Code of Conduct for å sikre at alle krav

revisjoner er ikke førstegangsrevisjoner;

i forbindelse med at vi også gjennomgår

blir oppfylt. I 2020 planlegges arbeidet med

en viktig del av arbeidet er å sørge for at

avtalestrukturen med leverandørene våre.

å komme i gang med egne CSR-revisjoner
også her.

eventuelle avvik og handlingsplaner blir
korrigert og implementert. Av 399 egne

Ved Julas sourcingkontor i Sentral-Europa,

revisjoner var 63 (51 i 2018) oppfølginger

som har sete i Polen, har arbeidet i løpet av

av tidligere gjennomførte revisjoner. I

året hatt fokus på å etablere og utvikle en

forbindelse

oppfølgingsrevisjonene

organisasjon med nødvendig kompetanse

har 43 (40 i 2018) oppnådd bedre resultat

samt å integrere denne i vår globale

med
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Ansvarsfull og ærlig

Utfall reviderte fabrikker
2017
6%

11 %

39 %

45 %

Good

201 8

201 9

6 % 10 %

15 %

38 %

Moderate Risk

2%

46 %

33 %

High Risk

50 %

Critical

Slik fungerer en CSR-revisjon
GR ANS KNING AV VIRK SO M HE T E N

VISUEL L KON TROLL AV
FABRIKKEN

Revisoren gjennomgår dokumenter som
lisenser, sertifikater, policyer, oppmøtelister, disiplinærtiltak, ansettelseskontrakter, vern for unge arbeidere,
lønns- og timerapporter og rutiner.
Overensstemmelse mellom lønns- og
tidsrapporter og resultater fra intervjuer
med arbeidere og visuell kontroll.

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

2

1
RE V I SJ O N S FO R B E R E DEL SER
Revisoren forbereder granskingsdokumenter og gjennomgår fabrikkens
revisjonshistorikk for å få en bedre
forståelse for fabrikken.
Revisjonen innledes med et møte med
nøkkelpersoner fra fabrikkledelsen.
Under møtet gjøres en kort introduksjon
om Jula samt en gjennomgang av
hva en revisjon innebærer og hvordan
dagen kommer til å se ut. Revisoren
samler også inn grunnleggende informasjon om fabrikken og de ansatte.

18
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3
INTERVJUE R MED
ANS 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.

4

Medarbeidere
Ansvarsfull
og ærlig

Julas Code of Conduct og menneskerettigheter
CSR-revisjonene som Jula gjennomfører, bygger på Julas Code of

hele leverandørkjeden. Med vår sammensatte leverandørkjede er

Conduct. Det er våre etiske retningslinjer, som blant annet bygger

det en utfordring å ha kontroll i alle ledd. Derfor må vi på sikt også

på ILO og FNs Global Compact. Regler om maksimal arbeidstid

følge opp leverandør- og arbeidsvilkår lenger ned i leverandørkjeden.

og minimumslønn, forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og
diskriminering samt retten til å organisere seg er noe av det som

Langsiktige forbedringer

reguleres. Julas Code of Conduct er en del av vårt forretningsetiske

Jula tror på at de langsiktige forbedringene oppnås gjennom økt

grunnlag som gjelder for all forretningsforbindelse med leverandører.

kunnskap og bevissthet samt gjennom gjensidig respekt og tillit til

Retningslinjene er en del av vår avtale, og resultatet fra våre reviderte

hverandres forutsetninger. Det må foreligge en følelse av trygghet på

fabrikker fungerer som resultatindikator for hvordan Code of Conduct

at det handler om et langsiktig arbeid som delvis utføres felles. Målet

etterleves. I forbindelse med revisjoner av produksjonsfabrikker følger

er å skape en forståelse for fordelene med sosial og miljømessig

vi opp at kravene oppfylles, og tilbyr støtte for å skape forståelse og

utvikling, for eksempel bedre kvalitet, mindre sykefravær, lavere

bidra til forbedringer.

personalomsetning og lavere kostnader. Vi betrakter revisjonen som
et første steg til å oppnå dette.

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

Varslersystem

utfordringene som forekommer hos våre leverandører. Transparent

I tillegg til revisjonene som vi gjennomfører ved fabrikkene, har

dokumentasjon av arbeidstid og lønn er en stor utfordring, og uten

vi ytterligere en kanal der ansatte anonymt kan melde fra om

korrekte tidsrapporter er det umulig å beregne leverandørens lønn

misforhold. Misforholdene må være knyttet til kravene i vår Code

og overtidsgodtgjørelse. Dette kan føre til at det ikke skjer noen

of Conduct. For å fange opp eventuelle misforhold har Jula et

forbedringer og at risikoene ikke reduseres. Gjennom ærlighet, åpen

varslersystem der de ansatte kan rapportere ting som de eventuelt

dialog og en felles tiltaksplan som bygger på en grunnleggende

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

årsaksanalyse, reduserer vi risikoen for at avvikene skjer igjen og sørger

anledninger. Lenke til Julas varslersystem skal være tilgjengelig hos

for at det skjer forbedringer. Forutsetningene for dette skapes gjennom

leverandører som fremstiller våre produkter. 

ærlighet og åpenhet, og Julas ansvar strekker seg bakover gjennom

OP P FØLGING AV
TILTAK SP L AN (C AP)
Revisoren følger opp tiltaksplanen der
fabrikken har definert hovedgrunnene til
avvikene og forebyggende tiltak.
Foto bekrefter at avvikene er korrigert.

5

6

7

AV S LU T N I N GS MØTE

OPPFØLGINGS RE VISJON

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.

Neste revisjon hos fabrikken gjøres
avhengig av det forrige resultatet. For
kritiske leverandører gjøres neste revisjon
innen 3 til 9 måneder.

Jula AB

VIL DU VITE M E R O M
JUL A S CODE O F
CONDUC T ?
Den nyeste versjonen finner du på
vår hjemmeside; jula.no
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Vår klimapåvirkning
Det byr på utfordringer å være et selskap i ekspansjon og samtidig jobbe for å redusere klimapåvirkningen. Samlet sett har vår påvirkning blitt større i 2019 sammenlignet med 2018, noe som skyldes at virksomheten ekspanderer. Jula har satt seg et tydelig mål om å bli et klimanøytralt selskap innen 2030.
Beregningene av klimaavtrykk omfatter energibruk og transporter.

ut 1280 lysarmaturer med energieffektive LED-løsninger. Vi kalkulerer

I løpet av året er det blitt gjennomført flere tiltak på vår reise mot

med en besparelse på 2300 MWh per år, og allerede ved årsskiftet ser

målet, og vi kan allerede se tydelige resultater innenfor rammen av

vi en besparelse på mer enn 715 000 kWh, noe som er 10 % lavere

arbeidet som er nedlagt.

enn året før. Samlet sett har energiforbruket i Julas varehus og ved
sentrallageret falt fra 48 581 MWh 2018 til 47 681 MWh i 2019 til tross

Energibruk

for at vi har fått to nye enheter.

Et mål som Jula arbeider for, er at all energien vi kjøper til butikkene
våre rundt om i verden og til sentrallageret vårt i Skara, skal komme

Transporter

fra fornybare kilder. I 2019 er andelen energi fra fornybare kilder 85 %

Jula transporterer varer over lange avstander. Effektive transporter

(mot 83 % i 2018). I Sverige, der vi har de fleste varehusene våre og

er viktig for virksomheten, for å sikre påfylling av varer og for å

sentrallageret, er andelen fornybar energi 98 % (mot 97 % i 2018).

kunne holde lave priser på produktene. Men også for å vise ansvar

Jula-konsernet eier også vindkraftverk. I 2019 ble det produsert strøm

med hensyn til klimapåvirkning. Jula har et nært samarbeid med

tilsvarende 4 000 MWh ved Julas vindkraftverk, noe som tilsvarer 63

fraktselskapene, og i løpet av året er det blant annet blitt inngått

% av energibruken ved Julas sentrallager i 2019 (mot 56 % i 2018). I

nye samarbeidsavtaler. Innenfor rammen av disse har Jula stilt

begynnelsen av 2020 skaffer konsernet seg ytterligere 4 vindkraftverk.

tydelige krav til at fraktselskapenes kjøretøypark skal forberedes for
fossilfrie alternativer for Julas regning. Innen 2025 skal 100 % av Julas

Vi fortsetter med å skifte ut all belysning til fordel for effektive LED-al-

transporter ut til butikker skje fossilfritt. Ved hjelp av søsterselskapet

ternativer. I løpet av

Jula Logistics’ togvogner og tørrhavnen i Falköping går allerede nå

året er belysningen i

containertransportene fra havnen i Göteborg til Falköping med tog.

en eksisterende bu-

Derfra transporteres containerne gjennom en dispensasjon for lange

tikk skiftet ut med

kjøretøy videre til sentrallageret i Skara. Disse transportene skjer

LED, og alle nyeta-

med biodiesel. Til tørrhavnen i Falköping foregår det også ukentlige

bleringer blir utstyrt

transporter av varer med tog fra Italia. I 2019 foregår 43,7 % av Julas

med

LED-belysning

transporter ut til butikker i Sverige med fossilfrie alternativer, blant

både på innsiden og

annet ved hjelp av biodrivstoff og tog til noen av butikkene våre i

utsiden. Vi har også

nord. Reisen mot fossilfrie transporter omfatter også våre globale

gjort en større innsats

transporter, der arbeidet fortsetter.

ved sentrallageret i

Utslipp i forhold til omsetning har falt til 0,37 % (fra 0,39 % i 2018).

Skara, der vi i løpet



1280
lysrør

Redusert strømforbruk ved
Julas sentrallager som følge av
at 1280 lysrør er skiftet ut med
energieffektive LED-alternativer
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Ansvarsfull
og ærlig

MILJØDATA
ENERGIBRUK, VAREHUS OG LAGER
Strømforbruk selveide varehus, Sverige
Strømforbruk kWh/m2

Fjernvarmeforbruk selveide varehus, Sverige
Strømforbruk leide varehus, Sverige (bare virksomhetsstrøm)

2017

2018

2019

5 740

5 641

5 664

117

115

115

2 168

2 298

2 219

11 113

12 946

13 514

112

113

113

Energibruk, sentrallager MWh

7352

7 143

6 352

Strømforbruk varehus, Polen MWh

6104

6 421

5 720

Strømforbruk varehus, Norge MWh

13 066

14 132

14 212

Totalt energiforbruk MWh

45 543

48 581

47 681

Totalt scope 1 (egne utslipp)

172

177

175

Forretningsreiser Julas fly

25

27

19

Forretningsreiser Julas biler

147

150

156

Totalt scope 2 (energiforbruk)

6 687

7 035

6 221

Strømforbruk kWh/m2

KARBONDIOKSIDAVTRYKK – FRA FABRIKK TIL VAREHUS
(tonn CO2)

Varehus totalt

6 652

6 930

6 191

Sverige1

1 054

856

871

Norge2

715

715

572

Polen2

4883

5 359

4 748

Sentrallager og hovedkontor1

35

105

30

Totalt scope 3 (indirekte utslipp)

20 218

29 590

30 809

Logistikk

18 303

26 295

27 472

Forretningsreiser (fly, tog og leiebiler)

254

121

163

Trykt materiale

1661

3 174

3 174

Totalt karbondioksidutslipp

27 076

36 803

37 205

Fly

306

451

321

Sjø

8 974

11 289

11 533

Vei

9 023

14 555

15 618

Totalt tonn CO2

18 303

26 295

27 472

3,9

5.3

4.9

3910

3910

4 000

KARBONDIOKSIDUTSLIPP – LOGISTIKK (tonn CO2)

Nøkkeltall
CO2-utslipp per omsetning (tonn/mill SEK)
STRØMPRODUKSJON FRA EGNE ANDELER I VINDKRAFTVERK
Strømproduksjon (MWh)
1 Market-based method
2 Location-based method

Jula AB
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Vår arbeidsplass
Arbeidsmiljø har alltid vært viktig for Jula. Vi ønsker et arbeidsmiljø der alle føler seg trygge og
kan vokse. Målsettingen med å sørge for en fysisk og psykososialt trygg, sikker og utviklende
arbeidsplass for alle medarbeidere, der risikoen for skader og sykdom vies oppmerksomhet og
avhjelpes effektivt, er ikke noe nytt. Jula har fokusert ytterligere på dette i 2019 og gjennomført
et prosjekt som skal sikre kvalitet og systematikk i arbeidsmiljøarbeidet i vår svenske organisasjon.
Arbeidet gjennom året har vært omfattende og strukket seg over

for hendelsesrapportering, risikovurderinger og vernerunder som inne-

ulike områder. Det startet med en gjennomgang i 2018, og med

bærer bedre tilgjengelighet og større muligheter for oppfølging på alle

bakgrunn i denne har prosjektet blant annet klargjort ansvar i alle

nivåer.

ledd, revidert policyer og rutiner, foretatt grunnrisikovurderinger for
samtlige virksomheter og utviklet bedre verktøy for ledere. Verktøy

I løpet av året har samtlige varehussjefer og fungerende varehussjefer

som skaper bedre forutsetninger for oppfølging og helhetlig systema-

fått opplæring, i den hensikt å skape forståelse for Julas systematiske ar-

tikk. Arbeidet har vært et samarbeid mellom ledere, støttefunksjoner,

beidsmiljøarbeid og hvilket ansvar det forventes at de tar for dette.

arbeidstakerorganisasjon og bedriftshelsetjenesten.
Med dette arbeidet føler vi oss trygge på at vi har tatt et stort steg i riktig

22

Fokus har vært å gjøre det lettere for ledere å ta ansvar gjennom å

retning og gjennomgått et viktig spørsmål. Et godt arbeidsmiljø er en

skape enkle støtteverktøy. Blant annet har Jula utarbeidet et årshjul

forutsetning for at medarbeiderne våre skal trives og vise engasjement,

som anskueliggjør arbeidsmiljøåret, og har utviklet en systemstøtte

og dermed oppnå gode resultater.
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og ærlig

NØKKELTALL MEDARBEIDERE (31.12.2019)

47 %
Kvinner

53 %
Menn

2017

2018

2019

Antall ansatte
Sverige
Norge
Polen
Asia

2060
1274
425
331
30

2215
1459
415
305
36

2424
1683
425
280
36

Personalgjennomstrømning %

10,2 % *

12,7 % *

10,13 % *

Gjennomsnittsalder

34,47

34.04

34.21

Kjønnsfordeling totalt
Menn
Kvinner

56 %
44 %

54 %
46 %

53 %
47 %

3,8 %
4,3 %
6,7 %
4,3 %

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

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

101
72
0

144
83
0

139
69
0

Sykefravær %
Jula AB
Jula Sverige AB
Norge
Polen
Rapportering av tilbud
Sverige
Norge
Polen**

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

Vår kulturreise

ne våre, og til sammen har mer enn 500 sjefer og ledere tatt opplæringen.

Karakteristisk for vellykkede kulturer er at det hersker klarhet
rundt hvorfor virksomheten finnes, hvilke verdier som styrer

Lederskapets oppdrag er å skape forutsetninger for at medarbeidere og

selskapet og en tydelig visjon som viser alle i selskapet hva

grupper fungerer effektivt med hensyn til oppdraget og forventet resultat.

målet er og hvordan det skal nås. Medarbeidernes motiva-

Lederskapet i Jula skal derfor preges av et situasjonstilpasset lederskap og

sjon og engasjement avgjøres ikke bare av gode økonomiske

ta utgangspunkt i Jula-ånden. En leder i Jula skal, ut fra et gruppedynamisk

resultater, men mye avhenger av hva slags lederskap vi har.

perspektiv, evne å bruke medarbeidernes og gruppers samlede erfaring,
engasjement, vilje og kompetanse til å håndtere og løse sine oppgaver og

Julas lederskapsfilosofi ligger til grunn for det omfattende, velut-

nå sine mål.

viklede lederskapsprogrammet som selskapet innførte allerede i
2014. Gjennom Julas unike lederskapsmodell får de mer «myke

Jula utfordrer også mer tradisjonelle prosesser som for eksempel store år-

verdiene» en naturlig plass i virksomheten. Her skapes det gode

lige medarbeiderundersøkelser til fordel for åpen dialog og tydelig ansvar.

forutsetninger for at den enkelte kan ta ansvar for selskapets fort-

Målsettingen er å skape et klima der vi ser enkeltpersonene og hverandre,

satte suksess.

der vi tar ansvar for en kultur med kontinuerlig tilbakemeldinger og der vi
kan utvikle oss sammen.

I 2019 har 98 personer gjennomgått et av lederskapsprogrammeNØKKELTALL FORDELT PÅ ALDER OG KJØNN – 2019
0-29

30-49

50-

Menn

Kvinner

Medarbeidere – Hovedkontor

46

188

88

Medarbeidere – Sentrallager

77

163

63

367

258

Bedriftsledelse, antall

0

3

4

7

0

Styremedlemmer, antall (Jula AB)

1

0

8

7

2

Jula AB
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I Jula ser vi en tydelig kobling mellom det å jobbe med verdigrunnlaget

Antikorrupsjon og forretningsetikk

og jobbe med lederskapet.

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

Utviklingsarbeidet har vært en viktig del av Julas suksess de siste årene,

gaver fra leverandører eller andre samarbeidsparter har Jula utarbei-

og det at Jula går mot strømmen og kaprer markedsandeler i en delvis

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

fallende konjunktur.

for eller utøve påvirkning som er eller kan oppfattes som bestikkelser.
Disse retningslinjene er sammenfattet i vår antikorrupsjonspolicy, som

Mangfold, likestilling og diskriminering

er tilgjengelig for alle medarbeidere. I forbindelse med denne finner

Julas personalsammensetning skal speile samfunnet generelt, og vi job-

du også informasjon om Julas varslersystem. Formålet med systemet

ber aktivt for en likestilt og mangfoldig arbeidsplass. Vi betrakter mang-

er å fange opp eventuelle misforhold samt å øke transparensen. Retts-

fold som en forutsetning, ettersom vår arbeidsplass skal speile samfun-

sikkerheten til den ansatte er viktig, og derfor kan rapportering skje

net generelt og alle skal få samme muligheter til å utvikle seg og vokse.

anonymt. Systemet er en kanal for å rapportere eventuelle misforhold
som mobbing, alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, bestikkelser og

Totalt sett er vi en likestilt arbeidsplass der forholdet mellom menn og

tyverier. I 2019 ble systemet brukt tre ganger, sakene ble håndtert i

kvinner er 53 % menn mot 47 % kvinner (mot 54 % menn og 46 % kvin-

henhold til regelverket vårt og etter granskninger har de blitt løst.

ner i 2018). I løpet av året er to kvinner valgt inn i Jula ABs styre, som i
dag består av fem menn og to kvinner.

I 2020 er det planer om å gjennomføre en opplæring innen antikorrupsjon i deler av virksomheten med det formål å skape ytterligere

Jula har klare policyer og retningslinjer som medarbeiderne kan støtte
seg til når det gjelder temaer som bestikkelser, alkohol og andre
rusmidler samt diskriminering. Vi har tillit til medarbeiderne våre og lar
alle ta et stort egenansvar. Samtidig mener vi at verdier og spilleregler
er en nødvendig støtte i viktige spørsmål som dette.
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The Hunger Project Sweden
I Bangladesh jobber The Hunger Project med å mobilisere samfunnet
for et mer inkluderende og lokalt demokrati. De samarbeider med
lokale beslutningstakere, det lokale sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner for å nå FNs globale mål på grasrotnivå. Jula har støttet
prosjektet siden 2014 og har i 2019 investert i prosjektets arbeid i
Manikganj i Bangladesh.
Jenters rettigheter
84 personer deltok i gårdsmøter for å stoppe kjønnsbasert vold.
600 personer deltok i gårdsmøter for å stoppe medgift.
437 personer deltok i gårdsmøter for å stoppe barneekteskap.
13 kampanjer mot barneekteskap ble arrangert, der til sammen 444
personer deltok.
1 000 days nutrition
300 kvinner deltok i programmet De første 1000 dagene - dagene fra
en kvinne blir gravid og frem til barnets toårsdag har stor innvirkning
på hvordan barnet senere vil utvikle seg og påvirkes av sult og
fattigdom. Målrettet innsats i denne fasen gjør det mulig å bidra
positivt til barnets helse og utvikling, hele samfunn og nasjoner.

Jeg sier til alle barnebarna
mine, gutter og jenter, at
det viktigste er å få en utdanning, bli sterk og kunne
forsørge seg selv
- Anju Aktar, Bangladesh
Foto: The Hunger Project
Kvinners lederskap
119 kvinner deltok i et program for å styrke sitt lederskap og drive
opplæring i likestillingsspørsmål.
Anju Aktar kom i kontakt med The Hunger Project Bangladesh i 2012.
Der traff hun andre kvinner som også ønsket å se en sosial utvikling.
Etter opplæringen med The Hunger Project oppdaget Anju og de
andre kvinnene at komposten på deres lokale marked var full av
sprøytemidler og begynte derfor å selge sin egen organiske kompost.
Overskuddet går til en sparegruppe som låner ut penger til kvinner
slik at flere kan starte og drive egen virksomhet. Inntektene de får,
investerer de videre i døtrene sine.

Jula Bydgoszcz, Polen
Høsten 2019 feiret Jula åpningen av det 100. varehuset i Bygdoszcz i
Polen. I den forbindelse valgte Jula, i samarbeid med bystyret, ut steder i
byen som trengte opprusting. Jula-teamet reparerte velkjente steder; to
pergolaer i parkene og broen over elven Brda. På alle stedene der vi rustet
opp, satte vi opp skilt med teksten «Renovert av Jula». Alle aktivitetene
inngår i den overordnede CSR-strategien som Jula følger i Polen sammen
med andre aktører og som er en del av programmet «Jula - den gode
naboen» og «Hjemmeverkstedet».
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Jula engasjerer seg lokalt

Jula støtter kreftforskning

Julas lokale engasjement er fortsatt sterkt. Som en stor arbeidsgiver i Skara føler vi et stort ansvar for byen og kommunene rundt. Jula har i første
rekke valgt å sponse mange av de større foreningene i Skara, særlig innen
lagidrett og ungdomsvirksomhet. I 2019 ble det inngått en ny sponsoravtale med Skara HF. Det føles godt å være en viktig del i en virksomhet som
vi vet berører og engasjerer mange av innbyggerne i Skara. Det er også
viktig for byen at Skara HF gjør det bra, ettersom klubben er en viktig del
av utviklingen av Skara håndballgymnas.

Opp gjennom årene har Jula støttet kreftforskning på ulike måter, og
2019 var intet unntak. Sommergaven til Julas personale var en gave
til Ung Cancer - en ideell medlemsorganisasjon for kreftrammede og
pårørende unge voksne.
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Styrets kommentarer til rapporten
Bærekraftrapporten er utgitt av styret i Jula AB og omfatter Jula AB med organisasjonsnummer 556250.6252. Rapporten er et vedlegg til Jula
ABs styreberetning. Innholdet i rapporten gjenspeiler spørsmålene som er vesentlige for Jula på bakgrunn av virksomhetens påvirkning på
mennesker og miljø og på bakgrunn av våre interessenters antatte krav og forventninger. I forkant av utarbeidelsen av denne rapporten har vi
identifisert noen viktige bærekraftaspekter. Jula jobber aktivt med bærekraftspørsmål, og bærekraftrapporten er en del av dette arbeidet. Selve
rapporten har en egenverdi og fungerer som en tydelig, årlig oppsummering og status for bærekraftarbeidet. Den utgjør en felles situasjonsrapport og fungerer samtidig som en drivkraft i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Rapporten er Julas måte å oppfylle rapporteringskravene
vedrørende bærekraftarbeidet på.

Skara, 20. mars 2020

Karl-Johan Blank
Eier

Peder Larsson
Styreordfører

Hans-Åke Persson
Styremedlem

Thomas Evertsson
Styremedlem

Christian Blank
Styremedlem

Patrik Ragnar
Styremedlem

Rune Brunberg Johansen
Styremedlem

Kajsa Claesson
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 2019, 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.
Skövde, 17. mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anders Bergman
Autorisert revisor
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« For oss innebærer bærekraft at vi hele tiden må
redusere klimaavtrykket vårt. Derfor bidrar hver del av
virksomheten vår til en langsiktig bærekraftig utvikling
gjennom ressurseffektivitet og omtanke i alle valgene vi
tar. På den måten bidrar vi også til at kommende
generasjoner skal kunne fikse ting selv.»

