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Om Jula
Vi vil motivere mennesker til å selv gjøre hverdagen sin enklere og 

skape et aktivt og givende liv. Vi vil at mennesker skal ha lyst til å fikse 

ting selv. Vi tilbyr praktisk anlagte mennesker et bredt og nøye utvalgt 

sortiment av produkter for hjemmet, hagen og fritiden til lave priser. 

Jula bedriver rendyrket handelsvirksomhet og har et utvalg på rundt 

15 000 artikler tilgjengelig for kunden.

Våre egne varemerker

Antall varehus

Veksten i 2017: 
3 varehus i Sverige, 3 i Norge.  

51
Sverige

12
Polen

33
Norge

ALLE TALL GJELDER FOR 2017

Harde fakta
Omsetning 6 503 MSEK
Driftsresultat 442 MSEK
Investeringer 68 MSEK
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JULA ER SELSKAPET som har sterk lokal tilknytning til Skaraborg, og 

som preges av hardt arbeid, ansvarsbevissthet og kontinuerlig utvik-

ling. Vi tror at hvert menneskes evne til å selv oppfylle sin egne behov, 

kommer til å drive utviklingen mot et bærekraftig samfunn.  Vi selger 

produkter for gjør-det-selv-markedet og prøver samtidig å leve opp 

til dette selv. Gjennom oss selv kjenner vi kundene våre. Et eksempel 

på gjør-det-selv-tradisjonen er at man alltid tar tak i problemene og 

prøver å gjøre noe med dem. Sammen skal vi ta ansvar for fremtidige 

generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Jula er et handelsforetak, men ansvaret vårt strekker seg lenger 

enn det. Vi må og skal ta hensyn til hele livssyklusen til produktene 

vi selger. Julas forrige strategi strakk seg til 2020. For bærekraftighet 

er langsiktighet en av de avgjørende faktorene, og det er viktig å ha 

en tydelig retning på lang sikt. I 2017 har vi fokusert mye på å tydelig-

gjøre og forenkle bærekraftstrategien vår for å gjøre den mer forret-

ningsorientert. Jula har, sammen med interessentene våre, utarbei-

Verden forandres stadig raskere. Som handelsforetak står 
vi overfor mange utfordringer, som klimaforandringer, 
voksende sosiale ulikheter, rask digitalisering og økende 
kundekrav. De valgene vi gjør i dag, påvirker verden i 
morgen. Hvis vi skal kunne overlevere planeten vår til 
kommende generasjoner, trengs det forandring. 

En bærekraftig verden

det følgende strategiske retninger: Gjør det selv, Sirkulær økonomi og 

Ansvarlighet.  Bærekraftvisjonen vår strekker seg nå til 2040. I tillegg 

til å redusere vår sosiale og miljømessige påvirkning til et minimum, 

håper vi å styrke varemerket vårt, skape engasjerte medarbeidere 

og opprette bærekraftige forretningsløsninger. Integreringen av bæ-

rekraftarbeidet og en langsiktig ambisjon er avgjørende for å skape 

langsiktig lønnsomhet og fremgang.

Jula er foretaket som aldri står stille. 2017 var året da hele seks 

nye varehus ble åpnet, og kundene fikk nye måter å handle på, som 

netthandel og «Hent i varehus». Det var et år med stort fokus på det 

digitale, vi sluttet med vår tradisjonelle katalog og erstattet den med 

vår nye app. Det vi kan gjøre i dag, hjelper vår verden i morgen. 

Joachim Frykberg 
Adm.dir. Jula AB

FOR MEG SOM eier har det alltid vært tydelig hva Jula står for. Vi skal vekke kundens 

nysgjerrighet til å fikse ting selv. Vi skal være et foretak som tar ansvar. Kundene våre skal 

være fornøyde med produktene, ikke bare når de bruker dem, men de skal dessuten være 

komfortable med hvordan produktene er produsert. Hos oss skal bærekraftighet være en 

selvfølge og en integrert del av entreprenørskapet vårt. 

For å tydeliggjøre tilbudet vårt og beskrive grunnsteinene våre til alle, har vi i løpet av 

året arbeidet intensivt med å utarbeide noe som vi kaller for JulaBase. Der beskriver vi 

grunnsteinene våre, hva som gjør Jula unikt og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Det er 

også her vi skaper grunnlaget for bærekraftarbeidet. Vi har mye å være stolte over. Det er 

viktig at Jula fortsetter å ta et stort ansvar for bærekraftspørsmål. Sammen med kundene 

våre kan vi gjøre verden litt mer bærekraftig. 

Karl-Johan Blank
Eier og konsernsjef

Jula – et foretak som tar ansvar
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Hvem vi er

Dialog med interessenter
Bærekraftarbeidet vårt gjennomsyres av hva våre interessenter synes er viktig. 
Dialogen vår har tatt oss til følgende strategiske retninger: Gjør det selv, Sirkulær 

økonomi og Ansvarlighet. 

INTERESSENT

Kunder Løpende kundeundersøkelser, hjemmeside, sosiale medier Gode produkter

Medarbeidere Kommunikasjon via medarbeidersamtaler 114

Leverandører Selvangivelse, kontinuerlige revisjoner, løpende dialoger via innkjøp 138

Eier, Styret Kontinuerlig dialog  –

Samfunn Dialog med studenter, deltakelse i bransjeforeninger, eksterne seminarer 6

Myndigheter Tilsynsbesøk, samråd 3

Gode produkter 
Produktsikkerhet  
God kvalitet 
Lønnsomme forretninger 
Godt arbeidsmiljø  
Menneskerettigheter  
Utvikling og karrieremuligheter 
Forretningsetikk 
Teknologiutvikling 
Transparens  
Regelmessig kommunikasjon  
Transportoptimering  
Mangfold  
Redusert miljøpåvirkning 
Teknologisk utvikling

KANAL VESENTLIG

VÅ RT FO R M Å L
Med utgangspunkt i det selvforsynte svenske jordbruket og vårt ønske 
om å få alle mennesker til å gjøre ting selv, er bærekraft en del i alt 
vi gjør. 

VÅ R B Æ R E K R A F T SV I S J O N
Vår visjon er å, med hvert menneskes kraft, løse behov og drive utvik-
lingen mot et bærekraftig samfunn hvor alle tar et samlet ansvar for 
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Samtidig 
skal vi være et ansvarlig og rettferdig foretak.

J U L A Å N D E N
Julaånden er kulturen som har bygget opp Jula og gjort oss fremgangs-
rike. Enkelt forklart er Julaånden vår måte å opptre på i hele organisa-
sjonen, fra Nord-Norge til sør i Polen – men også i varehusene, lagrene 
og kontorene våre.

4 BÆREKRAFTREGNSKAP 2017 Jula AB

Hvem vi er



Jula støtter FNs mål for en global utvikling
I 2015 vedtok verdens land FNs globale mål for en bærekraftig utvikling. For første gang vedtok 193 land, sammen 
med næringslivet, 17 mål som skal bekjempe fattigdom, urettferdighet og klimaforandring. Julas bærekraftarbeid 
kan kobles til mange av de globale målene. Sterkest forbindelse til ambisjonene våre ser vi i følgende mål:

Policy og risikohåndtering 
Julas bærekraftarbeid tar utgangspunkt i svenske lover og regler. Det interne rammeverket består 

først og fremst av verdiene våre, Julas bærekraftpolicyer og vår Code of conduct.  

Arbeidet om å identifisere og kvantisere relevante mål tilknyttet ambisjonene våre er pågående, 
og skal fastsettes i løpet av de neste årene. 

GJ Ø R D E T S E LV
Gjøre det mulig for hvert  
menneske å bidra til et  
bærekraftig samfunn

S I R KU L Æ R  
Ø KO N O M I
Skape et lønnsomt og sirkulært 
kretsløp

A N SVA R L I G H E T
Skape ansvarlighet i alle ledd

RAPPORTOMRÅDE / RISIKOER

Miljø 
•  Råvareforbruk 

(Sirkulært kretsløp) 
• Energiforbruk
• Klimapåvirkning

Julas virksomhetspolicy Verneombud 
Kjemikaliehåndtering 
Egenkontroll, Forbehandlingsanlegg
Valg av ressurseffektive  
transportmetoder

Energikartlegging innlevert 
Forbehandlingstilstand Sentrallager
Ny app i stedet for katalog
Nytt anbud for avfall
Beregning av karbondioksidutslipp

Sosiale forhold og personale 
•  Egne virksomheter
•  Underleverandører
•  Produksjonsland
•  Rettferdighetsspørsmål
•  Ansettelsesvilkår
•  Ansattes sikkerhet

Kollektivavtale
Arbeidsmiljøpolicy
Policy mot krenkende særbe-
handling 
Code of conduct

Samarbeid med fagforeninger
Verneombud 
Medarbeidersamtaler
Medarbeiderundersøkelser 

Arbeidsmiljøinvesteringer utført
Lederskapsopplæring
Nytt prosjekt GPS iverksatt
Vår kulturreise

Menneskerettigheter 
•  Underleverandører 
•  Markeder 

Code of conduct Whistle blower system
Risikovurdering av leverandører 
Leverandøroppfølging 
Forebyggende opplæring

Videre oppbygging av Jula Asia 
Ny Senior Quality and Compliance 
Manager
Produkt- og CSR-revideringer

Antikorrupsjon 
•  Ledende stillingsinnehaver
•  Leverandørrelasjoner 

(innkjøp)
•  Kunderelasjoner

Antikorrupsjonspolicy Whistle blower system
Opplæring
Konsentrert attestordning til ledel-
sesgruppe

Opplæring for policyen påbegynt 

POLICY RISIKOHÅNDTERING AKTIVITETER 2017

• Informere og lære opp 
• Inspirere og tilrettelegge for at alle skal bli hjemmefiksere
• Gjøre enkle og bærekraftige alternativer tilgjengelig
• Transparens og ærlighet i tilbudet vårt

• Skape økonomiske insentiver
• Sirkulær tilnærming i hele produktlivssyklusen
• Klimanøytrale logistikkløsninger
• Fornybar energi i verdikjeden
• Tilgjengeliggjøre nye, bærekraftige teknologier  
 og innovasjoner

• Drive utviklingen mot ansvarlige leverandører
• Jobbe for trygge arbeidsplasser hvor alle kan utvikle seg
• Jobbe for likestilling og mangfold
• Investere i utviklingsprosjekter
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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 avgjørende for vår fortsatte utvikling. Målet er å være en attraktiv  
arbeidsgiver som tiltrekker seg nye talenter, utvikler og beholder riktig  
kompetanse. Jula fremmer et godt lederskap som etterstreber mangfold og  
likestilling samt gjennomsyres av våre verdier, Julaånden, se side 21. 

Eksempler på aspekter er helse og sikkerhet, opplæring, mangfold og likestilling.

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

Aspektet er klimautslipp.

VAREHUS OG FORNØYDE KUNDER
Jula arbeider proaktivt med produktenes kvalitet for at kundene 
våre skal være fornøyde og bruke produktene våre i lang tid. 
Arbeidet med å effektivisere prosesser for å bedre fange opp 
produkter med svakheter, fortsatte i 2017. Utgangspunktet er  
at Jula bare selger sikre produkter med god kvalitet som  
oppfyller kravene i gjeldende lovverk og kundens  
forventninger, se side 8–9. Kundens oppfatning av Jula  
blir målt årlig i ulike kundeundersøkelser.

Eksempler på aspekter er helse og sikkerhet,  
merking og energi.

FO R H I N D R E AV FA L L
Julas sortiment gjør det enklere for kundene våre selv å repa-
rere og forlenge levetiden til ødelagte produkter. Ved behov 
for service og retur er serviceavdelingen vår tilgjengelig. Den 
er tilgjengelig for kundene våre, men også for å bidra til en 
mer bærekraftig utvikling ved at produktene blir brukt lenger 
i stedet for at de kastes. I så stor grad som mulig blir disse 
produktene reparert og solgt på outletene våre. Det finnes 
mer enn 8000 reservedeler som kan forlenge levetiden til 
ødelagte produkter, se mer informasjon på side 15. 

GJ E N V I N N I N G
Jula samarbeider med forskjellige partnere, og i Julas varehus, 
kontorer og lager kildesorterer vi bølgepapp, mykplast og farlig 
avfall. Ved å betale avgifter for produkter som vi lanserer på 
markedet, kan kundene våre levere brukte produkter på gjen-
vinningssentraler rundt om i landet. Les mer på side 15–16.

Varenes vei
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Jula påvirker mennesker og miljø i alle deler av produktets livssyklus, 
fra råvarefremstilling og produksjon til transport, innkjøp og salg, 
bruk og gjenvinning av produktene våre. I varens syklus kommer noen 
fokusområder til syne gjennom året.

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 miljøpåvirk-
ning. Julas ambisjon er å ha et helhetsperspektiv på hele produktets livssyklus. 
Allerede i innkjøpsleddet tas det beslutninger som påvirker hvordan produktet 
håndteres i resten av kjeden, produkttester, valg av råvarer, beslutninger om 
emballasje osv. Les mer om Julas tilnærming på side 8-9.

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 de gjennomfører revisjoner og arrangerer 
kurs i bærekraft og Code of conduct. Du finner mer informasjon 
på side 10–13.

Eksempler på aspekter er forsamlingsfrihet, diskriminering og leveran-
dørvurdering.

I N N T R A N S P O RT
Alle Julas sjøtransporter går saktere med såkalt «slow ship-
ping», som enkelt forklart innebærer at fartøyet kjører med 
lavere drivstofforbruk. Fra Göteborg havn har Jula lagt om 
logistikken fra lastebil til tog. Miljøet er den åpenbare vinne-
ren, og på årsbasis er det cirka 5000 færre lastebiltransporter 
mellom Göteborg og Skara. Siden 2015 har Jula kjørt med 
ekstra lange lastebiler mellom godsterminalen i Falköping og 
sentrallageret i Skara for å redusere antallet transporter og 
ytterligere utslipp. Les mer om løsningen på side 16. 

Aspektet er klimautslipp.

L A G E R O G  KO N TO R
Julas sentrallager og hovedkontor i Skara er ca. 80 % selvforsynt 
med energi fra Julas vindkraftverk. Bygningen forsynes med berg-
varme fra 72 borehull og er energioptimalisert med blant annet 
bevegelsesaktivert belysning og tette kontakter.

Eksempler på aspekter er energi og utslipp.

Varenes vei
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Kunden er alt
Jula tilbyr produkter som gjør livet lettere. Vi jobber aktivt for at produktene skal være sikre,  
ha god kvalitet og påvirke miljøet så lite som mulig. Gjennom en tett dialog med kundene våre 
fanger vi opp forventninger og synspunkter, slik at vi kan forbedre produktene våre hele tiden.  
Alt for å få riktig vare til riktig pris på riktig måte.

Bærekraftige produkter

Kundene våre skal kunne finne bærekraftige 

produkter som på ulike måter bidrar til et 

bedre miljø. Slik gjør vi livet lettere for både 

kundene våre og planeten. Jula har produk-

ter som sparer energi og vann for kunden, 

produkter som produserer fornybar energi, 

og produkter som er miljømerket. Eksempler 

på produkter for en mer bærekraftig livsstil 

er varmepumper, LED-pærer, varmedetekto-

rer og vannkraner.  Med Julas produkter kan 

kunden dessuten reparere og forlenge leveti-

den til ødelagte produkter. 

Utfordring med bredt sortiment

Julas brede sortiment med ca. 15  000 uli-

ke artikler innebærer store utfordringer. 

Utgangspunktet er at Jula bare selger sikre 

produkter med god kvalitet som oppfyller 

kravene i gjeldende lovverk og kundens for-

ventninger. 

Innfri kundens forventninger

Jula jobber aktivt i alle ledd for å overgå kun-

denes forventninger.  Hos oss er fornøyde 

kunder alt. Til det kreves produkter med høy 

kvalitet. En stor drivkraft bak dette arbeidet 

er Göran Martinsson, kvalitetssjef i Jula: 

– Å tilby rimelige produkter trenger ab-

solutt ikke å være en motsetning til god 

kvalitet, men det stiller krav til en velfunge-

rende kvalitetsorganisasjon. Målet for kvali-

tetsavdelingen er å identifisere og minimere 

kostnader forbundet med kvalitetsbrister. 

Konkret innebærer det å forstå, rette opp og 

forebygge feil, det innebærer at alle blir vin-

nere – både kundene våre og miljøet. 

Effektiv arbeidsmetode  

For å kunne følge produktenes levetid bruker 

Jula et produkthåndteringssystem som heter 

Jula Product Life. Systemet er en viktig del 

av produktoppfølgingen vår, og sikrer at alle 

produkter blir gransket mot kravene til sikker-

het og kvalitet. 

– Det er en fordel å ha en samlet databa-

se der vi kan ha oversikt over produktet og 

dermed følge det gjennom hele sin levetid, 

vi kan forsyne systemet med informasjon om 

• Mer interne tester av produkter – Test 100%

• Øke antallet kvalitetskontroller før levering 

• Tilgjengelighet og kundebehandling, kundeservice

Prioriteringer 2017
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produksjon og test av prototyper samt lager-

føre reservedeler lenge etter at vi har sluttet 

å selge produktet, sier Göran Martinsson, 

kvalitetssjef i Jula. 

Produkttesting

Før et nytt produkt tas inn i sortimentet, blir 

det testet med hensyn til kvalitet, funksjon, 

sikkerhet og innhold av bestemte kjemiske 

stoffer. I løpet av året har vi gjort en kjem-

peinnsats for å implementere Test 100%. Det 

innebærer at hvert nytt produkt skal vurderes 

av kvalitetsavdelingen vår før det får grønt lys 

for innkjøp. 

Jula krever dessuten testrapporter om le-

verandørene fra uavhengige testinstitutter, 

og ved behov blir også selve produktene 

sendt til uavhengige testinstitutter. 

For å sikre kvaliteten ytterligere på Julas 

egne varemerker, gjøres også inspeksjoner 

på stedet ved produksjon eller før levering 

av produktene. Dette utføres av Julas inter-

ne kvalitetsinspektører. I 2017 ble ca. 2 900 

produkter kontrollert hos leverandører i Kina.  

Økt kontroll med tilsyn 

I løpet av 2017 har myndigheter i Sverige, 

Norge og Polen kontrollert 73 (2016: 135) 

av Julas produkter. Andelen produkter som 

ikke oppfylte kravene ved disse kontrollene, 

var 42 % (2016: 34 %). De fleste fikk mindre 

anmerkninger som ble utbedret til neste pro-

duksjon, og noen artikler gikk ut av sortimen-

tet. Jula stoppet salget av 13 (2016: 19) av 

artiklene på grunn av kvalitetsmangler. 

Resultatet fra myndighetskontrollene viser 

kompleksiteten i å kontrollere krav i tusenvis 

av regelverk og standarder for hele sortimen-

tet vårt. Men samtidig gir det oss en god 

anledning til å kontrollere at rutinene våre 

fungerer, og til å øke kunnskapen vår.

Jula har en aktiv dialog med flere myndig-

heter og bransjer. Blant annet som medlem-

mer i ulike standardiseringskomiteer, som er 

viktig ettersom produkter, kundebehov og 

standarder er i rask forandring.

Dialog med kunden

Julas kundeservice spiller en viktig rolle i 

møtet med kunden. Mesteparten av kontakt 

foregår over telefon, men de siste årene har 

kontakten via chat og sosiale medier økt. 

Kundeservice finnes også på Facebook, og 

Julas hjemmeside har dessuten en chat der 

kundene kan stille spørsmål og få svar med 

en gang. Økt interesse og bevissthet blant 

Julas kunder gjør at stadig flere kunder kon-

takter kundeservice med spørsmål om alt fra 

kundeklubben til kjemikalier i produktene. 

I 2017 har kundeservice besvart 348 800 

telefonsamtaler, 100  000 e-poster og ca. 

204 000 unike livechatter.  

Kan du beskrive arbeidet ditt og hvorfor det er viktig? 

– For Jula er det viktig at produktene våre er trygge. Arbeidet mitt 

dreier seg om å undersøke kjemiske produkter og kjemikalier i 

varer. Ved undersøkelsen kontrollerer vi at produktene følger lo-

ver og regler, og er trygge for brukeren. 

Hvilke kjemikaliehensyn tenker Jula på 

når dere tar inn et nytt produkt?

– Produktet skal oppfylle Julas krav, som er lovkrav og eventu-

elle ytterligere krav. Produktet skal være trygt å bruke, og trygt 

for miljøet ved gjenvinning. Før Jula tar inn et produkt, gjør vi en 

risikovurdering av produktets innhold med tanke på materiale 

og tiltenkt bruksområde/bruker. Leverandøren viser at produktet 

oppfyller Julas krav ved hjelp av f.eks. testrapporter. Ved behov 

utfører vi egne tester, eller så sender vi produkter til eksterne labo-

ratorier. Dessuten gjør vi stikkprøver for å kontrollere at leveranser 

stemmer overens med det vi og leverandøren har blitt enige om.

Hva synes du er de største utfordringene som 

gjelder kjemikalier og risikovurderinger?

– Det brede sortimentet vårt stiller høye krav til oss. Det gjelder 

å hele tiden holde seg à jour med gjeldende kunnskap og lover. 

Det kan dukke opp ny informasjon om innvirkningene av et ma-

teriale, noe som gjør at lovene og/eller Julas krav oppdateres 

kontinuerlig.  Men det er morsomt å følge utviklingen innen om-

rådet og bidra til sikre produkter for Julas kunder.

Pia Björnberg 
Kjemiingeniør og et ledd i kjeden for 
risikovurdering av Julas produkter.

Sikre  
produkter  

– en trygghet  
for kunden

Intervju med
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2%

5 %
61 stk.

ASIA
(ikke Kina)

SVERIGE

EUROPA

27 %
339 stk.

16 %
200 stk.

Leverandørutvikling
Jula tror på et tett samarbeid med leverandører og sosial og 
miljømessig ansvarsbevissthet i hele leverandørkjeden. For oss er 
dette en forutsetning for god kvalitet, bærekraftig ressursbruk og 
en lav pris.

TOTALT ANTALL LEVERANDØRER: 1246 STK.
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2%

KINA

52 %
644 stk.

•  Flere revisjoner og produktinspek-
sjoner i egen regi 

•  Øke antallet CSR-revisjoner og 
kvalitetskontroller 

Prioriteringer 2017

Kompleks leverandørkjede 

Julas leverandørkjede består av ca. 1250 

leverandører i 34 land i Asia, Europa og Sve-

rige. Det er en stor utfordring og et kontinu-

erlig arbeid å sikre at sosiale og miljømessige 

vilkår blir fulgt hos alle leverandørene våre. 

Våre egne merkevarer blir produsert hos ca. 

800 leverandører. Majoriteten av varene våre 

blir produsert i Kina.  Jula jobber alltid for å 

begrense antallet mellomledd for å komme 

så tett på leverandøren som mulig, slik at vi 

kan påvirke produksjonen og få bedre pris og 

kontroll.

Innkjøpsselskap i Kina

Jula Asia Co. Ltd. er Julas innkjøpsselskap 

med 3 filialer i Kina. De har som formål å 

støtte innkjøpsavdelingen og være et ledd 

mellom leverandører og hovedkontoret.

– Vi er innkjøpsavdelingens forlengede 

arm og øyne i Asia, sier adm.dir. Asia Lars 

Bergman.

Her jobber rundt 30 ansatte som har hele 

Asia som arbeidsfelt og har ansvaret for den 

løpende kontakten med leverandørene, ut-

fører CSR-revisjoner og kvalitetskontroller, 

og de finner nye potensielle leverandører. 

De har en nær dialog med leverandøren og 

sørger for at alle krav og standarder følges. 

Organisasjonen i Kina har vokst gradvis, 

og fokuset for året har vært å utføre flere le-

verandørrevisjoner og produktinspeksjoner i 

egen regi. Årsaken bak denne satsningen er 

at vi vil ha kompetansen selv og øke tilste-

deværelsen hos leverandørene for å oppnå 

bedre kommunikasjon og forståelse av kra-

vene våre.

Code of Conduct er grunnlaget

Arbeidet med bærekraft i leverandørkjeden 

er basert på Code og Conduct, som danner 

det forretningsetiske grunnlaget for alle for-

retningsrelasjoner med leverandører. Ved å 

besøke leverandørenes fabrikker kan vi sjekke 

at kravene tilfredsstilles og bidra til å skape 

forståelse og forbedringer.  

Fokus på risikofabrikker 

Med vår sammensatte leverandørkjede er 

det vanskelig å ha kontroll over all produksjon 

i alle ledd. Derfor fokuserer vi CSR-revisjonene 

våre på risikoleverandører. Intern risikovur-

dering gjøres løpende på våre leverandører 

basert på blant annet ordreverdi, leverandør-

forts. neste side 
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land, produkttype og resultater av tidligere 

revisjoner. 

I 2017 har vi fokusert på å kartlegge hvilke 

fabrikker leverandørene våre bruker for å 

produsere produktene våre i Kina. Totalt har 

672 leverandører rapportert inn 1175 fabrik-

ker som lager produkter for Jula. Disse fabrik-

kene må svare på et egenvurderingsskjema 

som brukes til risikovurdering og fremtidig 

referanse ved fabrikkrevisjon.

Revisjoner med poengsystem 

I 2017 har vi gjennomført fullstendige CSR-re-

visjoner hos 236 (160) fabrikker, hvorav 41 

(46) var oppfølgingsrevisjoner. Ved oppføl-

gingsrevisjonene hadde 29 (22) fabrikker 

forbedret resultat siden forrige revisjon, dvs. 

at 71 % (48 %) av fabrikkene har gjort forbe-

dringer. 

I tillegg til revisjonene mot vår adferdsko-

de har vi i 2017 dessuten godkjent 102 fabrik-

ker basert på CSR-sertifiseringer, som BSCI, 

Sedexs

Jula har siden 2011 jobbet strukturert med 

leverandørrevisjoner. Etter hver revisjon skal 

leverandøren utarbeide en plan for eventu-

elle forbedringstiltak. Julas revisor støtter 

leverandøren med kunnskap og gode råd for 

å skape langsiktige forbedringer. Ved hjelp 

av poengsystemet vårt med 4 fargekoder 

skaper vi bedre incitament for leverandøren 

å utvikle seg, og vi forenkler kommunikasjo-

nen internt. Når en fabrikk er kritisk, krever 

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 ar-

beid som delvis gjøres i fellesskap. Målet er å 

skape en forståelse for fordelene med sosial 

og miljømessig utvikling, for eksempel bedre 

kvalitet, mindre sykefravær, mindre personal-

gjennomstrømning, 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 whistleblo-

wer-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 kommer opp senere. 

vi direkte tiltak og en umiddelbar tiltaksplan. 

Hvis fabrikken ikke forstår alvoret og ikke gir 

noen tilbakemelding, blir ordren stoppet i 

systemet vårt. 

Utfordringer 

De vanligste problemene forekommer innen 

områdene helse og sikkerhet, arbeidstider, 

lønn og miljø. En vesentlig utfordring er åpen 

dokumentasjon av arbeidstider og lønn. 

Uten korrekte tidsrapporter er det umulig å 

beregne leverandørens lønn og overtidsbe-

taling. Uten ærlighet og åpenhet kommer 

det ikke til å bli noen forbedringer eller lave-

re risiko. Ved hjelp av tiltaksplanen vår 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 leveran-

dør- og arbeidsvilkår lenger ned i leverandør-

kjeden.

CSR-REVISJONER MED RESULTAT 2017 2016 2015

Svært dårlig, forbedring snarest Svært høy risiko 13 12 11

Under standard, forbedring snarest Høy risiko 92 57 70

Akseptabelt, men trenger forbedring Middels risiko 106 64 28

God leverandør Lav risiko 25 27 28

Totalt antall CSR-revisjoner 236 160 137
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I praksisSlik 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 gjen-
nomgår fabrikkens revisjonshistorikk for å få en bedre 
forståelse for fabrikken.

1
Å P N I N GS M ØT E
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.  Revi-
soren 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, ar-
beidsmiljø, overtid, kompensasjon og forståelse 
for helse og sikkerhet. Intervjuene er frivillige og 
konfidensielle og foregår uten fabrikksjefene.

4 G R A N S K N I N G  AV V I R K-
S O M H E T E N
Revisoren ser over dokumenter som 
lisenser, sertifikater, policyer, oppmøte-
lister, disiplinærtiltak, ansettelsesavtaler, 
beskyttelse for unge arbeidere, lønns- og 
tidsrapporter og rutiner. Overensstem-
melse mellom lønns- og tidsrapporter og 
resultater fra intervjuer med 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. Reviso-
ren 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 om 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  
nettstedet vårt: www.jula.no

2

3

4

1

5

7
6
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Ressurssparing ligger dypt rotfestet i Julas verdier, ikke minst 
i vår daglige virksomhet. Vi jobber kontinuerlig for å finne 

nye effektiviseringer. Prioriterte områder når det gjelder vår 
direkte miljøpåvirkning, er energiforbruk i drift og logistikk samt 

avfallshåndtering og gjenvinning. I Julas virksomhetspolicy 
fastslås det at miljøaspekter alltid skal tas hensyn til for å 

redusere miljøpåvirkningen i alle ledd av virksomheten. 

Miljøansvar i 
virksomheten

Miljøansvar



Forlenget produktlevetid

For våre produkter og vår resthåndtering 

er ambisjonen at i den grad det er mulig, 

skal vi gjenbruke og gjenvinne produktene 

våre for å forlenge levetiden. Dette er ikke 

noe som kommer av seg selv, her ligger det 

mye arbeid bak. Allerede i innkjøpsleddet 

tas det beslutninger som påvirker hvordan 

produktet håndteres i resten av kjeden, pro-

dukttester, valg av råvarer, beslutninger om 

emballasje osv. Det legges stort fokus på å 

arbeide proaktivt med produktenes kvalitet 

for at kundene våre skal være fornøyde og 

bruke produktene våre i lang tid.

For returer av produkter har Jula en stor 

serviceavdeling, After sales, på sentrallage-

ret. Den er tilgjengelig for deg som kunde, 

men også for å bidra til en mer bærekraftig 

utvikling ved at produktene blir brukt lenger 

i stedet for at de kastes. Her dras det lærdom 

av produktene våre. Jula jobber med stadi-

ge forbedringer og en målsetting om alltid 

å innfri kundens behov. Takket være service-

verkstedet kan vi gi gode tilbakemeldinger til 

kvalitetsavdelingen. Det i sin tur gjør at Jula 

stiller tydelige krav til sine leverandører.

I serviceverkstedet gjøres det også en 

vurdering om hvorvidt produktet skal gjen-

brukes, dvs. sendes til outlet, eller om gjen-

vinning er mer egnet. Hvert år blir produkter 

reparert av våre kunnskapsrike medarbeide-

re og solgt på outletene våre i Eskilstuna eller 

Skara. Dette gjør vi for å minimere miljøpå-

virkningen og øke ressurseffektiviteten.

Jula har også samarbeidspartnere som 

tar hånd om våre største avfallsfraksjoner, 

som bølgepapp, plast, tre og metall. I løpet 

av året har Jula utviklet og gransket samar-

beidet for avfall i Sverige. 

 I Julas varehus, kontorer og lagre kildesor-

terer vi bølgepapp, mykplast og farlig avfall. 

Andelen avfall som har gått til materialgjen-

vinning, er 66,9 %, mens 32,9 % har gått til 

energigjenvinning. Totalt har vi gjenvunnet 

2195 tonn papir og 71 tonn plast. Dette har 

spart miljøet for henholdsvis ca. 3300 tonn 

og ca. 100 tonn CO2 sammenlignet med om 

bølgepappen eller plasten skulle blitt produ-

sert av nye råvarer*. 

Jula sørger også for at emballasje, batte-

rier 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 brukte produkter på 

gjenvinningssentralene som finnes i samfun-

net. I løpet av året har vi dessuten sikret at 

alle varehus skal håndtere nye krav til produ-

sentansvar. Som kunde hos Jula har man nå 

mulighet til å levere inn ødelagte elektriske 

og elektroniske produkter til oss når du skal 

skaffe deg et nytt. Vi har også gleden av å 

ha blitt godkjent som forbrenningsanlegg 

for elavfall i vår After sales-avdeling i Skara, 

noe som skaper muligheter for effektiv hånd-

tering. I 2017 har ca. 700 tonn elprodukter 

gått til sluttbehandling hos ekstern partner.

Julas klimapåvirkning og energiforbruk

Julas totale klimapåvirkning i 2017 var på 

386 117 tonn CO2, se fordeling i tabellen på 

side 17. Energiforbruket, hovedsakelig strøm, 

i Julas 96 varehus, sentrallager og hovedkon-

tor var i 2017 på rundt 45,6 GWh. Jula er un-

derlagt loven om energikartlegging for store 

foretak, og arbeider aktivt med energikart-

legging for å få oversikt over energiforbruket 

og finne de mest lønnsomme tiltakene for 

virksomheten. Flere forbedringspunkter ble 

avdekket under energikartleggingen, og i 

2018 skal Jula vurdere hvilke som er mest 

effektivt å gjennomføre. 

Julas sentrallager og hovedkontor i Skara 

er ca. 80 % selvforsynt med energi fra Julas 

vindkraftverk. Bygningen forsynes med berg-

varme fra 72 borehull og er energioptima-

lisert med blant annet bevegelsesaktivert 

belysning og tette kontakter.

Effektiv logistikk 

Med stort produktsortiment og mange leve-

randører i Asia gjelder det å finne en logistikk 

som holder hele veien. Først og fremst går 

alle sjøtransporter saktere med såkalt «slow 

forts. neste side *Papir og plast gir reduserte utslipp på ca. 1,5 tonn karbondioksid per tonn gjenvunnet papir/plast.

•  Tilstand for forbehandling av 
elavfall, After sales 

•  Avfallshåndtering i Sverige

•  Energikartlegging innlevert 
(Sverige)

Prioriteringer 2017
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shipping», som enkelt forklart innebærer at 

fartøyet kjører med lavere drivstofforbruk. 

Alle produkter transporteres til Julas sentral-

lager i Skara fra 1250 forskjellige leverandø-

rer og distribueres så ut til de 96 varehusene 

i Sverige, Norge og Polen. Julas totale utslipp 

fra godstransport (båt, lastebil, tog og fly) 

var i 2017: 15 935 tonn CO
2
, en reduksjon på 

over 2 100 tonn CO2 fra forrige 

Gjennom en unik satsning har Jula lagt om 

logistikken mellom Göteborg og Skara fra las-

tebil til tog. Logistikkomleggingen er frukten 

av et fremgangsrikt samarbeid mellom Jula, 

Falköpings kommune og Schenker. Denne 

smarte togløsningen gjør det også mulig for 

andre foretak å optimere sin transport ved 

å frakte godset sitt sammen med Jula. Fra 

Falköping gjøres deretter den siste delen av 

transporten med ekstra lange lastebiler som 

kan ta to 40-fots containere. Kjøretøyene som 

brukes til å trekke containerne, går på biodi-

esel. Miljøet er naturligvis den store vinneren 

når man legger om trafikk fra lastebil til tog. 

På årsbasis er det cirka 5000 færre lastebil-

transporter mellom Göteborg og Skara. Med 

hele omleggingen klar er den endelige reduk-

sjonen av CO2-utslipp hele 97 %. Jula har dess-

uten valgt å klimakompensere opp til 100 %. 

GJENVUNNET MATERIALE 2015/2017 (tonn)

Farlig avfall Jern Metaller Papir Plast Annet virksomhetsavfall Totalt

Totalt 2015 31 157 8 1853 84 1043 3176

Totalt 2016 35 130 0 1833 69 1044 3122

Totalt 2017 20 176 7 2195 71 1426 3895

To ytterligere identifiserte forbedringsom-

råder for mer effektiv logistikk er økt opp-

fyllingsnivå og drivstoff. I nye anbud stiller 

Jula krav til miljøutvikling. Blant annet stiller 

vi krav om biodiesel der det er mulig. For å 

maksimere vareflyten fra sentrallageret til 

varehusene jobber Jula med et høyt opp-

fyllingsnivå. Jula har nå en pallehøyde på 

2,70 m. Dette har redusert antallet lastebil-

transporter ut til varehusene med 25–30 %, 

med lavere utslipp som resultat. 

For å jobbe langsiktig pågår det hele ti-

den diskusjoner med speditører, forskere og 

transportstyret om nye løsninger. 

42x47 fots 
containere

30 km
 lastebiltransport 

fra Falköping til Skara120 km togtransport fra 
Göteborg til Falköping

31,6 meter
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MILJØDATA

ENERGIFORBRUK VAREHUS OG LAGER1 2017 2016 2015

Strømforbruk selveide varehus, Sverige 5493 5462 4477

 Strømforbruk kWh/m2 122 130 125

Fjernvarmeforbruk selveide varehus, Sverige 2220 1935 1602

Strømforbruk leide varehus, Sverige (bare virksomhetsstrøm) 11220 11169 10141

 Strømforbruk kWh/m2 105 112 102

Energiforbruk, sentrallager kWh 7352 7198 7421

Strømforbruk varehus, Polen kWh 6104 6100 6693

Strømforbruk varehus, Norge kWh 13295 11540 10294

Totalt varehus kWh 45684 43405 40628

KARBONDIOKSIDAVTRYKK – FRA FABRIKK TIL VAREHUS  
(tonn CO2)

Totalt scope 1 (egne utslipp) 172 165 195

Forretningsreiser Julas fly 25 22 20

Forretningsreiser Julas biler 147 143 174

Totalt scope 2 (energiforbruk) 8730 8485 8734

Varehus totalt 7999 7747 7966

 Sverige 1786 1808 1582

 Norge 1330 1059 1029

 Polen 4883 4880 5354

Sentrallager og hovedkontor 732 738 769

Totalt scope 3 (indirekte utslipp) 377215 356094 348288

Logistikk 15935 18082 19676

Forretningsreiser (fly, tog og leiebiler) 254 205 211

Pendling2 1222 1221 1112

Karbondioksidavtrykk fra råmaterialer 358 143 * 334 713* 325 090 *

Trykt materiale 1661 1874 2199

Totalt karbondioksidutslipp 386117 364630 357074

KARBONDIOKSIDUTSLIPP – LOGISTIKK (tonn CO2)

Fly 80 71 68

Sjø 8 974 11 983 13 900

Vei 6 881 6 028 5 708

Totalt tonn CO2 15 935 18 082 19 676

Nøkkeltall

CO2-utslipp per ansatt (tonn CO2/ansatt) 145,5 130,4 139,9

STRØMPRODUKSJON FRA EGNE ANDELER I VINDKRAFTVERK

Strømproduksjon (MWh) 3910 3049 2638

 * Estimert verdi Forbruket i varehus har økt pga. flere varehus.
 Har økt pga. økt antall medarbeidere.
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NYSGJERRIGHETEN ER EN viktig del av Julas 

arbeid for å utvikle og forbedre seg. Alle har 

sitt eget ansvar for å lære seg nye ting, og ut-

vikling kan skje på mange måter, for eksempel 

gjennom arbeidsrotasjon, nettverksutveks-

ling, praksis i varehus og kurs. I løpet av 2017 

har Jula gjennomført en rekke større satsnin-

ger på utvikling av ledere, medarbeidere og 

team, bl.a. gjennom et lederskapsprogram.

Mangfold og likestilling

Jula etterstreber en personalsammensetning 

som gjenspeiler samfunnet, og vi jobber aktivt 

for likestilling og mangfold på arbeidsplassen. 

Gjennom oss selv kjenner vi kundene, og da 

er mangfold hos medarbeiderne en forutset-

ning. Utgangspunktet er å fremme alle med-

arbeidernes like rettigheter når det gjelder 

ansettelses- og arbeidsvilkår samt utviklings-

muligheter. Fordelingen mellom menn og 

kvinner er jevn og helt i tråd med vår egen 

målsetting. Når det gjelder antallet kvinner i 

ledende stillinger, finnes det fremdeles utfor-

dringer. Kvinner er generelt underrepresentert 

i sjefsstillinger på kontoret og i varehusene. 

Medarbeidere

En ressurs å ta vare på
Julas suksess er summen av medarbeiderne våre. For å drive selskapet fremover må alle være 
engasjerte og delaktige. Vi får stadig flere medarbeidere, og for å være en attraktiv arbeidsgiver må 
vi tilby gode vilkår, muligheter for utvikling og et godt arbeidsmiljø. Et bærekraftig medarbeiderskap 
er en forutsetning for fortsatt ekspansjon og en bærekraftig virksomhet.

I ledergruppen og styret er ingen kvinner re-

presentert. Jula jobber for å oppnå en jevne-

re fordeling av menn og kvinner på sjefs- og 

ledelsesnivå og arbeider under rekrutteringer 

aktivt for å finne kandidater av underrepresen-

tert kjønn. 

Jula gjennomfører regelmessige likestil-

lingsrevisjoner og lønnskartlegginger for å 

avdekke og forhindre usaklige lønnsforskjel-

ler mellom kvinner og menn. I tilfeller der 

kartleggingen viser lønnsforskjeller for likt 

arbeid uten saklige årsaker, blir dette justert. 

Godt arbeidsmiljø 

For å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø jobber 

Jula aktivt med et systematisk arbeidsmiljøpro-

sjekt, som foregår i tett samarbeid mellom 

ledelse, medarbeidere, verneorganisasjon 

og bedriftshelsetjeneste. I alle varehus er det 

verneombud og vernekomité. Sentralt har vi et 

arbeidsmiljøombud som sammen med repre-

sentanter for Jula danner en arbeidsmiljøkomi-

té som er felles for alle ansatte. I 2017 utførte vi 

en statusanalyse av arbeidsmiljøet med formål 

om å identifisere forbedringspotensiale.

Diskriminering og policyer

Samtidig som vi stoler på våre medarbeidere 

og lar dem ta et stort egenansvar, trengs det 

også tydelige spilleregler og verdier for at 

samspillet mellom medarbeiderne skal fun-

gere godt. Som en støtte for medarbeiderne 

har Jula en rekke policyer og retningslinjer 

for blant annet rusmidler, diskriminering og 

bestikkelser. Utviklingssamtaler, medarbeider-

undersøkelser og tydelige rapporteringsveier 

ved overtramp er viktige arenaer for å oppda-

ge overtramp i virksomheten. Hver medarbei-

der plikter å rapportere til sin sjef eller sjefens 

overordnede om overtredelser av Julas policy-

er. Jula har nulltoleranse for diskriminering for 

å respektere hver enkelt medarbeiders rettig-

heter og integritet.

Forretningsetikk

I Jula har vi et regelverk for å skape god for-

retningsetikk, 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 
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Hva handler jus om for Jula? 

– For Jula handler jus ikke bare om å oppfylle regelverkets krav, 

men også om å effektivisere virksomheten. Vi er overbeviste 

om at Jula fungerer bedre som organisasjon dersom vi er opp-

merksomme på de juridiske aspektene og dermed håndterer de 

risikoene som er tilknyttet virksomheten vår. Å følge lover og ta 

ansvar er et kontinuerlig arbeid, og handler om å forbedre virk-

somheten, beskytte investeringer og maksimere avkastningen – 

samtidig som vi medarbeidere, kundene og det større samfunnet 

vinner på det.

 

Kan du fortelle om den opplæringen innen an-

tikorrupsjon som Jula har utarbeidet?

– Korrupsjon er en trussel mot både samfunn, næringsliv og in-

divid. Demokrati, menneskerettigheter og markedsøkonomiens 

muligheter til å løfte folk ut av fattigdom skades av korrupsjonen. 

En konsekvens for Jula er at framtiden vår trues. Jula har null-

toleranse for korrupsjon, og opplæringen skal bevisstgjøre om 

risikoene, opplyse om Julas holdning i spørsmålene og ta for seg 

hvordan de ansatte skal opptre i ulike situasjoner. Det er viktig at 

medarbeiderne i Jula føler at de har riktige forutsetninger for å 

utføre arbeidet sitt på best mulig vis.  

Hvordan tilpasser dere opplæringen til lokale utfordringer?

– Julas tilnærming er den samme over hele verden, og etterleves 

i alle selskaper i konsernet. Men landene har ulike risikoer, hvor 

f.eks. Skandinavia har lavere risiko enn noen av våre innkjøpsland 

hvor risikoen er relativt høy, noe vi tar høyde for i opplæringen. 

Vår varslingsfunksjon er tilgjengelig på flere språk for at både 

ansatte og leverandører skal kunne anmelde mistanker om over-

tramp.

Mikael Ludwigs
Julas General Counsel 

God  
forretningsetikk 

– en grunn- 
forutsetning  

for Jula

Intervju med

• Antikorrupsjonsopplæring, utarbeidet 2017

• Ny antikorrupsjonspolicy, utarbeidet 2016

• Whistle blower process, utarbeidet 2015

Korte fakta

NØKKELTALL FORDELT PÅ ALDER OG KJØNN – 2017

0-29 30-49 50- Menn Kvinner

Medarbeidere  – Hovedkontor 51 168 61
375 205

Medarbeidere  – Sentrallager 74 162 64

Bedriftsledelse, antall 0 5 2 7 0

Styremedlemmer, antall (Jula AB) 0 3 6 8 1

å tilby denne typen gaver, fordeler eller tje-

nester.

Høsten 2017 utarbeidet vi et opplærings-

program om Julas nye antikorrupsjonspolicy. 

Der tar vi blant annet opp muligheten til å 

bruke Julas Whistleblower-system. Dette 

systemet muliggjør en kanal for rapporte-

ring av eventuelle alvorlige hendelser eller 

overtramp som mobbing, alvorlige brudd på 

arbeidsmiljøloven, bestikkelser, tyveri med 

mer. Rettssikkerheten til den ansatte er vik-

tig. Systemet lar Jula fange opp overtramp, 

øke transparensen og bli en enda bedre ar-

beidsgiver.
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NØKKELTALL MEDARBEIDERE (31. des.)

2017 2016 2015

Antall ansatte 2797 2653 2552

 Sverige 1733 1632 1607

 Norge 732 683 625

 Polen 332 338 320

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

Gjennomsnittsalder 34,47 35,78 35,15

Kjønnsfordeling totalt

 Menn 56 % 56 % 57,04 %

 Kvinner 44 % 44 % 42,96 %

Indeks, fornøyde medarbeidere * * 3,8 av 5

Sykefravær %

              Jula AB 3,8 % 6,5 %

 Jula Sverige AB 4,3 % 6,0 % 5,43 %

 Norge 6,7 % 7,0 % 8,37 %

 Polen 4,3 % 10,3 % 7,22 %

Rapportering av tilbud

 Sverige 101 stk. 71 stk. 52 stk.

 Norge 72 stk. 66 stk. 54 stk.

              Polen 0 stk. 1 stk. *

** Antallet fratredelser (midlertidige ansettelser og prøveansettelser) i løpet av året i forhold til 
antallet ansatte på starten av året.
* Mangler tall for året.
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JulaBase™ – fornyede vurderinger 
2017 var året da Julas indre kompass ble tydeliggjort. For å møte fremtidens behov har Jula 
revidert sine sentrale styredokumenter som forretningsidé, visjon og ikke minst sine verdier i 
Julaånden. Resultatet er JulaBase. 

KARL-JOHAN BLANK, Julas eier, betrakter 

JulaBase som avgjørende for fortsatt frem-

gang.

– Det er et grunnlag for hva Jula er. Her 

gjør vi rede for retningen og løfter frem det 

beste med Jula, noe som gir oss gode forut-

setninger for fremtiden.

JulaBase er grunnlaget

JulaBase tar utgangspunkt i varemerket, dvs. 

det samlede bildet av hva Jula er, hvordan 

Jula vil være og hvordan andre oppfatter Jula. 

Det er en praktisk anvendelig plattform som 

gir gode forutsetninger for at Jula skal fortset-

te å vokse, utvikle seg og nå forretningsmåle-

ne. Derfor er det viktig at alle medarbeidere 

gjør innholdet i JulaBase til sitt eget, som en 

rettesnor i det daglige arbeidet.

Hver medarbeider skal forstå hva det 

innebærer for ens egen arbeidsinnsats, i til-

knytning til kunden eller i relasjonen til andre 

medarbeidere. JulaBase skal være levende i 

hele organisasjonen, og derfor er implemen-

teringen som gjennomføres nå, svært viktig. 

JulaBase kommer til å bli implementert i 

hele organisasjonen i 2018.

Julaånden – verdigrunnlaget vårt

En stor del av JulaBase handler om Julaån-

den. Julaånden er verdigrunnlaget som be-

skriver hvilke vurderinger som styrer Julas 

daglige arbeid. Vårt engasjement for fore-

taket, for kollegene og for kundene er en 

grunnforutsetning for at vi skal kunne etter-

leve verdigrunnlaget. Kort og godt beskriver 

Julaånden hvem vi er: 

• Vi er folkelige og ærlige

• Vi tar ansvar 

• Vi tror på enkelhet

• Vi drives av nysgjerrighet 

• Vi har fremgang 

• Vi er engasjerte 

Hva handler en lærende kultur om, og hvorfor er det viktig?

– For oss i Jula handler det om å hele tiden forbedre seg gjen-

nom å regelmessig stille seg spørsmålet ”Hvorfor gjør vi det vi 

gjør?”. 

Det sies at ”det som ikke forbedrer seg, slutter å være bra”! Der-

for er det så viktig å reflektere, trekke konklusjoner og kontinuer-

lig lære av erfaringene sine. 

Kan du fortelle om utviklingsinnsatsen som pågår hos Jula?

– Ja, det er en langsiktig satsning på medarbeiderskap og leder-

skap som pågår. Vi har troen på at lederskapet er personlig, og 

gjennom å lære å kjenne seg selv bedre kan man lede og utvikle 

andre. Satsningen handler også om å bygge opp og forstå vår 

felles kultur, vår Julaånd. Ved å gjennomgå disse opplæringstil-

takene skaper vi et felles språk, og vi blir alle kulturbærere for 

lederskapsfilosofien vår. 

Lars Löwing  
Ansvarlig for Julas utviklingsinnsats for 
Medarbeiderskap og Lederskap

En lærende 
kultur

Intervju med

•  Utviklingsinnsatsen har pågått i 3 år 

•  I 2017 har totalt 160 personer deltatt i utviklings- 
innsatser i Sverige, Norge, Polen og Kina  

Korte fakta

Hva er unikt med denne satsningen?

– En ting som er unikt er at vi kjører gruppeutvikling i skarpe le-

delses- og arbeidsgrupper. Konsernledelsen var først ut. Vi har 

vært svært nøye med å få med engasjementet til alle sjefene, så 

hvis en medarbeider kjører et utviklingstiltak, skal man som sjef 

delta i en del av denne opplæringen. 

– Jeg synes at langsiktigheten i utviklingsinnsatsen er unik. Lang-

siktighet og utholdenhet er en forutsetning, ettersom kultur og 

adferd ikke er noe som forandrer seg over natten. 
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Jula støtter Hungerprojektet
En stor andel av Julas klær produseres i Bangladesh, et land med utbredt fattigdom og 

mangel på rent vann. Derfor er det viktig for oss å støtte en positiv utvikling der. Jula støtter 

Hungerprojektets arbeid i fire bygrupper i den nordøstlige delen av landet. Det foregår gjen-

nom å styrke det lokale demokratiet, utdanne innen ledelse og motarbeide diskriminering av 

kvinner og jenter. Gjennom kampanjer, utdannelse og andre aktiviteter skapes det også lokal 

entreprenørånd.

Samfunnsengasjement

Lokal sponsing i Skara
Julas hovedkontor og sentrallager finnes i 

Skara. Derfor føler Jula et sterkt ansvar for 

Skara og foreningslivet i kommunen.  Jula 

sponser mange av de større foreningene i 

kommunen på en eller annen måte. Vi foku-

serer på lagidrett med ungdomsvirksomhet. 

Julas satsninger gjelder både foreninger på 

elitenivå og foreninger med virksomhet på 

et lavere nivå, så lenge foreningen har ung-

domsvirksomhet. Engasjementet fra Julas 

side kan dreie seg om alt fra arenareklame 

på idrettsplasser til å hjelpe til med å ordne 

arbeidsplasser til foreningens medlemmer.

Save the ocean 
Vi må ta vare på havene våre. Jula har gjennom mange år støttet 

The Perfect World Foundations prosjekt Save the ocean. Hele 71 % 

av jordens overflate består av hav – men likevel tar vi ikke så godt 

vare på dem som vi bør. Hvis utviklingen fortsetter i samme nega-

tive retning, vil det snart være mer plast enn fisk i havene våre. Save 

the ocean arbeider for å skape oppmerksomhet rundt problemet 

og spre kunnskap, men også for å samle inn penger som skal bru-

kes til å motarbeide at havene våre blir ødelagte. 

– Informasjon om problemet er viktig, og sammen kan vi ut-

gjøre en forskjell, sier Johan Bergman, bærekraftsjef hos Jula. 

Muligheter for alle
Jula samarbeider med Samhall gjennom å 

hjelpe personer med funksjonsnedsettelser 

ut i arbeidslivet. Hos Julas sentrallager er 

det i dag rundt 25 personer med nedsatt 

funksjonsevne som jobber med enklere ar-

beidsoppgaver, som gjenvinning og merking 

av produkter. Samarbeidet med Samhall har 

pågått i en lang periode, og for Jula er det 

viktig at våre arbeidsplasser skal gjenspeile 

storsamfunnet. Vi vil skape arbeidsplasser 

hvor alle kan vokse.

Jula er et foretak med stort samfunnsengasjement. Målet er å 
være en positiv kraft i lokalsamfunnet, men også internasjonalt 
på våre ulike markeder. For Jula er dette en måte å skape 
deltakelse og fremme en bærekraftig utvikling på. 
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"Vi vil bidra til et bedre samfunn, både lokalt og 

globalt. Sponsing av forskjellige idrettsklubber i 

Skara anser vi som et selvsagt bidrag for å inspirere 

ungdommer til en sunnere livsstil og fremme 

foreningslivet i regionen som vi bor og jobber i.  

Vi har også et samarbeid med Hungerprojektet for 

å bidra til positiv utvikling på steder der mange av 

varene våre blir produsert."

Karl-Johan Blank
Eier og konsernsjef

Jula støtter Cancerfonden

– Det er viktig for Jula at det finnes et langsiktig perspektiv i alle satsninger vi gjør, og derfor 

føles det veldig riktig å støtte Cancerfonden. Å støtte ulike virksomheter i kampen mot kreft er 

noe som ligger vårt hjerte nær, og det er noe vi har gjort i mange år, sier Joachim Frykberg, 

adm.dir. Jula AB

– Kreft er en sykdom som kan ramme hvem som helst. Derfor vil vi være med og støtte 

Cancerfonden, sier Karl-Johan Blank, Julas konsernsjef og eier. Mange rammes hvert år, og 

det trengs mer penger til kreftforskningen. Vi håper at støtten vår kan bidra til nye fremskritt 

i kampen mot kreft. 

I løpet av året har Jula valgt å støtte kampen mot kreft ved å bi-
dra til Cancerfondens viktige arbeid. I mange år har Jula støttet 
ulike tiltak i kampen mot kreft.
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Foretaksstruktur for KJB Holding 2017

1.  KJB Holding er overordnet morselskap i konsernet. Karl-Johan Blank er eier og konsernsjef, og sitter dessuten 
i styret for selskapet sammen med Peder Larsson (styreleder) og styremedlemmene Christian Blank og 
Bengt Andersson.

2.  Jula AB. Konsernets store retailselskap og moderselskap i Jula-konsernet. Adm.dir. er Joachim Frykberg.  
I styret sitter Peder Larsson (styreleder), samt styremedlemmene Karl-Johan Blank, Bengt Andersson,  
Johan Elfner, Hans-Åke Persson, Rune Brunberg Johansen og Patrik Ragnar.

3.  Jula Holding (hvilende selskap). Var morselskap i konsernet tidligere.

4.  G&K Blanks Fastigheter. Konsernets eiendomsselskap og morselskap i G&K Blanks Fastigheter-konsernet. 
KJB Holding eier 49,9 % av G&K Blanks Fastigheter. Adm.dir. er Johan Carlberg. I styret sitter Peder Larsson 
(styreleder) og styremedlemmene Karl-Johan Blank, Christian Blank og Bengt Andersson.

5.  Balance Finance er konsernets finansselskap. I styret sitter Peder Larsson (styreleder), Bengt Andersson, 
Christian Blank og Joachim Frykberg.

6.  Jula Logistics er et separat selskap for eiendommen der Julas sentrallager og hovedkontor ligger. Selskapet 
driver eiendomsforvaltning. Adm.dir. er Joachim Frykberg. I styret sitter Peder Larsson (styreleder) og styre-
medlemmene Joachim Frykberg og Karl-Johan Blank.

KJB Holding

Jula NorgeJula Sverige Jula Polen Jula Logistics Jula Asia

G&K Blanks
Fastigheter AB
(Egen gruppe)

Balance Finance

Jula Holding
(Inaktivt selskap)

Jula AB
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Om regnskapet 
Fokus på vesentlige spørsmål

Årsregnskapet gis ut av Julas styre og omfatter hele Jula AB-konsernet, 

organisasjonsnummer: 556250-6252 Innholdet i regnskapet gjen-

speiler spørsmålene som er vesentlige for Jula, ut fra virksomhetens 

påvirkning på mennesker og miljø, og ut fra våre interessenters krav 

og forventninger. I forkant av utarbeidelsen av denne rapporten har vi 

identifisert noen viktige bærekraftaspekter. 

Hvorfor lager Jula et bærekraftregnskap?

Jula jobber aktivt med bærekraftspørsmål, og bærekraftregnskapet 

er en del av dette arbeidet. Regnskapet har en egenverdi, siden det 

fungerer som en tydelig oppsummering og status for bærekraftarbei-

det som alle kan enes om, og som samtidig kan være en drivkraft til 

stadige forbedringer. Med nye lover og regler for regnskap og innrap-

portering av bærekraftrapporter er denne rapporten Julas måte å følge 

disse reglene på. Rapporteringen følger i stor grad retningslinjene for 

Global Report Initiative (GRI) G4.

Produsert av Jula Inhouse. Fotografier av Jula 
Inhouse. Tekster av Anna Ohlsson dersom ingenting 
annet er oppgitt. 

Dette materialet er opphavsrettslig beskyttet av 
loven (1960:729) om opphavsrett til litterære og 
kunstneriske verk. Opphavsretten tilhører Jula AB.
Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Trykk: Stokirk-Landstöms,  
Lidköping, Sverige, 2018

Revisorens kunngjøring om den lovfestede  
bærekraftrapporten
Til forretningsstammen i Jula AB, org.nr 556 250-6252

Oppdrag og ansvarsfordeling
Det er styret som har ansvar for bærekraftrapporten for 2017, og for at den er opprettet i samsvar med årsregnskapet.

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

Erklæring
Det har blitt opprettet en bærekraftrapport.

Skövde, 21. mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid

Autorisert revisor

Skara, 21. mars 2018

Karl-Johan Blank
Eier

Peder Larsson
Styreordfører

Bengt Andersson
Styremedlem

Hans-Åke Persson
Styremedlem

Johan Elfner
Styremedlem
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" Vår bærekraftvisjon er å, med hvert menneskes 
kraft, løse behov og drive utviklingen mot et  
bærekraftig samfunn hvor alle tar et samlet  

ansvar for fremtidige generasjoners muligheter  
til å dekke sine behov. Samtidig skal vi være  

et ansvarlig og rettferdig foretak."


