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Omvärlden förändras i allt snabbare takt och vi ser effekter av det på flera olika plan. 

Inom Jula fortsätter vi att ta förändringarna på allvar och Jula Holding-koncernen 

har under året stärkts och växt. Vi har blivit fler medarbetare samtidigt som 

digitaliseringen kräver omställning av verksamheten. Allt detta sker samtidigt som vi 

dagligen påverkas av klimatets förändringar, sociala obalanser och ökade krav från 

våra kunder. Att ta vårt ansvar, att vara transparenta med vad vi gör och vår strävan 

efter att möta våra kunders behov är en självklar sak för oss och vi arbetar hårt för 

att möta förväntningarna. För oss innebär hållbarhet att vi hela tiden ska minska 

vårt klimatavtryck. Därför medverkar varje del av vår verksamhet till en långsiktigt 

hållbar utveckling genom resurseffektivitet och noggrannhet i de val vi gör. 

På så sätt bidrar vi också till att kommande generationer ska kunna fixa saker själva. Att inspirera och möjliggöra för människor att fixa själva 

är vårt ledord och vår väg att påverka klimatet i en positiv riktning. Våra lösningar ska vara effektiva, tydliga och hålla vad de lovar.

Våra tre fokusområden för hållbarhet; Gör det själv, Cirkulera Mera samt Ansvarsfull och Ärlig tar utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. För oss omfattar dessa fokusområden huvudsakligen vår energianvändning, våra transporter och våra produkter. 

Vi har under 2018 lagt mycket arbete på att ytterligare säkerställa våra produkter genom utökade produkttester i egen regi. Vi fokuserar på 

hela produktens livscykel för att minska produktens klimatavtryck - ett arbete som kommer att utvecklas ytterligare under kommande år. 

Genom vår hållbara strategi arbetar vi brett över hela värdekedjan och tar olika steg för att minska vårt klimatavtryck. Det är en utmaning 

och ett arbete som påverkar hela vår verksamhet, men vi är inte rädda för utmaningar. Julas inställning har alltid varit långsiktig, med en 

nyfiken och lösningsorienterad natur, och vi tar vårt bidrag mot en klimatneutral framtid på största allvar. 

Mot en ljus framtid

Karl-Johan Blank
Ägare och koncernchef Jula Holding AB

Joachim Frykberg 
VD Jula

2018 har varit ett turbulent år, både affärsmässigt och gällande vår miljö. Det händer otroligt mycket på alla fronter, vilket är spännande och 

utmanande, det förtydligar även vilket ansvar vi har. Långsiktighet är viktigt för mig och en hållbar utveckling handlar om just långsiktighet, 

om kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För oss betyder det möjligheten att fixa saker själva, att ta ansvar 

för dagens påverkan och samtidigt se till framtida generationer. Långsiktigheten i vårt åtagande handlar också om att kunderna ska känna 

sig trygga och nöjda med det vi erbjuder och att vi tar ansvar för hur produkterna tas fram, når våra kunder och kan användas. För mig 

som ägare blir långsiktigheten och kommande generationers möjlighet extra påtaglig eftersom familjen är delaktig i verksamheten. Att vara 

ett ansvarstagande företag och att värna om våra framtida möjligheter är en del av vardagen, både på jobbet och i hemmet. Det är en 

självklar del i vårt entreprenörskap. Att tillsammans med våra kunder 

göra världen lite mer hållbar har länge varit ett ledord inom Jula. Vi 

arbetar tillsammans i hela organisationen med att minska vårt 

klimatavtryck genom hela av verksamheten och tar vårt ansvar. 

Vi är ödmjuka inför utmaningen vi står inför och vår hållbara 

strategi som ska implementeras i organisationen under 

2019 är ett tydligt ställningstagande som gäller oss alla. 

Vi tar oss an 2019 med stort engagemang och ser fram 

emot att tillsammans göra världen lite mer hållbar. 

En omvärld i förändring
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Bolagsstrukturen där  
Jula AB ingår

Jula Asia 
(Sourcing)

Jula CEE
(Sourcing)

Jula Racing Inc
(Hästar)

11 fastighets- 
bolag

Trähusstaden
Sverige AB

(intressebolag, 
50 %)

* ** **

*Under �ytt från KJB Holding AB
**Från och med 2019

Hotellfastighet

KJB Holding AB är övergripande koncernmoder. Karl-Johan Blank 

är ägare och koncernchef och sitter i bolagets styrelse tillsammans 

med ordförande Peder Larsson och ledamöterna Christian Blank och 

Fredric Blank. 

 

Jula Holding AB är koncernbolaget över alla dotterbolag. Styrelsen 

utgörs av Karl-Johan Blank, ordförande Peder Larsson, ledamöterna 

Hans-Åke Persson, Thomas Evertsson, Christian Blank och adjungerad 

Fredric Blank. VD för Jula Holding AB är Joachim Frykberg. 

 

Jula AB är koncernens stora retail-bolag och koncernmoder i 

Julakoncernen. Karl-Johan Blank utgör styrelsen tillsammans med 

ordförande Peder Larsson, ledamöterna Hans-Åke Persson, Thomas 

Evertsson, Rune Brunberg Johansen, Patrik Ragnar, adjungerad 

Christian Blank och adjungerad Fredric Blank. VD för Jula AB är 

Joachim Frykberg. 

 

Jula Logistics AB, koncernens logistikföretag med egen tågterminal. 

Styrelsen utgörs av Karl-Johan Blank, ordförande Peder Larsson och 

ledamöterna Joachim Frykberg, Hans-Åke Persson, adjungerad 

Christian Blank och adjungerad Fredric Blank.  VD för Jula Logistics 

AB är Lennart Karlsson. 

G&K Blanks Fastigheter AB är koncernens fastighetsbolag och 

koncernmoder i G&K Blanks Fastigheter-koncernen. Karl-Johan Blank 

utgör styrelsen tillsammans med ordförande Peder Larsson och 

ledamöterna Christian Blank, Joachim Frykberg, Peder Lövhagen och 

adjungerad Fredric Blank.  VD för G&K Blanks Fastigheter AB är Johan 

Carlberg. 

 

Wästgöta Finans AB är koncernens finansbolag. I styrelsen sitter 

ordförande Peder Larsson tillsamman med ledamöterna Christian 

Blank,  Joachim Frykberg och Ann Krumlinde. 

Förvärv 2019 

 

Hööks Hästsport-koncernen ingår i Jula Holding-koncernen sedan 

avtal om förvärv slöts i december 2018. Affären färdigställdes 

i februari 2019 då Konkurrensverket lämnat sitt godkännande. 

Styrelsen består av Karl-Johan Blank, ordförande Peder Larsson och 

ledamöterna  Joachim Frykberg och Joachim Höök. VD för Hööks 

Hästsport AB är Joachim Höök. 

 

Jula Hotell & Konferens AB övertogs av Jula Holding-koncernen i 

början av 2019. Styrelsen består av ordförande Peder Larsson samt 

ledamöterna Johan Carlberg, Jessica Palm, adjungerad Karl-Johan 

Blank och adjungerad Joachim Frykberg.
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El och belysning Biltillbehör, bilkemikalier

Elverktyg och maskiner

Trädgårdsmöbler

Cykel- och fritidsprodukter

Handverktyg och järnvaror

Hemelektronik

Hushållsprodukter Badrumsinredning

Kläder och skyddsutrustning

Våra egna varumärken

Hårda fakta

Verksamheten Jula
Jula erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter till låga 

priser för hemmet, trädgården och fritiden. 

Vi vill motivera människor att själva förenkla sin vardag och skapa sig ett aktivt och roligt liv. 

Och vi siktar högre, tillsammans ska vi få varje människa att vilja fixa saker själva.

Antal varuhus

53
Sverige

99
Varuhus

12
Polen

34
Norge568 MSEK

Rörelseresultat

 

6 984 MSEK

Omsättning

43 %
Soliditet
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Mycket hög

Intressentdialog och 
väsentlighetsanalys
Julas hållbarhetsarbete baseras på vad våra intressenter anser är väsentligt. Julas primära 
intressenter är kunder, medarbetare, ägare, leverantörer, samhälle och myndigheter. 
Genom intressentdialoger får vi reda på vad som är viktigt för dessa intressenter. Vi bearbetar 
sedan informationen genom en väsentlighetsanalys för att fokusera på de frågor inom 
hållbarhetsområdet som våra intressenter anser är viktiga och mest centrala.

Väsentlighetsanalysen baseras på att hållbarhetsfrågorna klassificeras utifrån två perspektiv:

• Intressenternas perspektiv – vilka förväntningar, önskemål och farhågor finns inom hållbarhetsområdet,  

och vilken betydelse har frågorna för intressenterna?

• Påverkansperspektivet – vad betyder dessa förväntningar, önskemål och farhågor  

för Jula nu och framöver, samt vilka frågor kan vi påverka?

Vår hållbarhetsstrategi utgörs sedan av de frågor som har stor betydelse för våra intressenter,  

men som även har stor betydelse för oss som företag och där vi har möjlighet att påverka.

INTRESSENTERNAS VIKTIGA FRÅGOR INOM HÅLLBARHET

Intressent Kund Medarbetare Ägare Leverantörer Samhälle Myndighet

Vad är viktigt? Produktkvalitet 
Produktsäkerhet 
Produktinnehåll 
Transparens 
Etiska affärer 
Transportoptimering

Arbetsmiljö 
Utveckling och  
karriärmöjligheter 
Lönsam utveckling 
Klimatpåverkan 
Etiska affärer 
Produkten

Långsiktig, hållbar 
utveckling 
Etiska affärer 
Innovativa miljö-
lösningar (klimat)

Socialt Ansvar 
Produktinnehåll 
Produktsäkerhet 
Långsiktighet

Deltagande i 
utveckling av 
närmiljö 
Arbetsförhål-
landen 
Återvinning 
Betydande arbets-
givare

Lagar, förordingar 
och standarder 
Transparens 
Minskad klimat-
påverkan

Hur kommuni-
ceras det?

Kundundersökningar 
Hemsida 
Sociala media 
Kundmöten

Medarbetarsamtal 
Undersökningar 
Dialoger 
Intern- 
kommunikation

Årsredovisning 
Delårsrapporter 
Löpande dialog

Leverantörs-
utvärderingar 
Audits 
Leverantörsportal 
Samarbetsprojekt 
Löpande dialoger

Studentdialoger 
Branschföreningar 
Externa  
seminarier

Tillsynsbesök 
Samråd

H
ög

Hög

Betydelse för företaget och möjlighet att påverka

Be
ty

de
ls

e 
fö

r i
nt

re
ss

en
te

r

Teknikutveckling 
Hållbarhetsmärkningar 
Cirkulerbarhet

Välgörenhet
Transparens
Regelbunden kommunikation
Mångfald och jämställdhet

Mänskliga rättigheter
Klimatpåverkan i 
verksamheten, energi 
och transporter
Kemikalieanvändning

Affärsetik
Återvinning / 
Avfallshantering
Samhällsengagemang

Lönsamma affärer
Produktinnehåll
Produktsäkerhet
Socialt ansvar i 
leverantörsledet

Produktkvalitet
Utveckling och 
kärriärmöjligheter
Arbetsmiljö

M
yc

ke
t h

ög
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Riskpolicy och riskhantering
I Julas verksamhet ingår risker som vi arbetar med att hantera, samtidigt som vi utforskar och utvecklar möjligheterna i dessa risker. Jula 

har en riskhanteringspolicy med tillhörande system och procedurer som utgör ett ramverk för hur vi hanterar risker. På ett systematiskt och 

kontinuerligt sätt uppmärksammas och analyseras risker, förebyggs skador och störningar samt minimeras konsekvenser av skador och risker. 

Vår riskhanteringspolicy beskriver principer, ansvar, process och rapporteringskrav.

Risker identifieras löpande i samband med affärsplanering, projekt eller beslut. Jula har en riskhanteringsnämnd som arbetar aktivt med att 

bedöma risker. Alla medarbetare har dock ett ansvar för att riskhanteringspolicyn efterlevs i vårt dagliga arbete. Det innebär också ett ansvar att 

rapportera eventuella brister eller risker så snart det upptäcks. Riskerna bedöms utifrån sannolikheten att risken inträffar och konsekvenserna det 

skulle få. Varje risk ges ett riskvärde som analyseras och bedöms, och därefter fattas beslut om eventuell åtgärd. Bland våra identifierade risker 

finns hållbarhetsriskerna särskilt redovisade.

Inom Julakoncernen finns väl utarbetade handlingsplaner för krishantering. Den dagliga verksamheten är väl förberedd och funktioner och 

system testas och revideras regelbundet för att ge en robusthet i händelse av kris. Julas handlingsplaner ska säkerställa Julas beredskap och 

agerande över tid och ge trygghet i händelse av kris. Det är viktigt att agera och implementera rätt åtgärder vid varje enskilt tillfälle, för att säkra 

kritiska system eller verksamhet för ett snabbt återgående i produktion eller omhändertagande av människor och egendom.

Riskidentifiering

Krishantering och kontinuitetsplaner

Miljö Råvara - Råvaruanvändning i produkter, kontinuerlig 
tillgänglighet av råvara/återvunnen råvara,  
Användning av jungfrulig råvara

Energiförbrukning - val av energiavtal, användning, 
koldioxidutsläpp

Klimatpåverkan - koldioxidutsläpp från transporter, 
produkttillverkning, produktanvändning och vår 
verksamhet

Kemikalier - Hälsorisker vid användning, 
föroreningsrisker vid tillverkning eller användning

Avfall - från tillverkning, förpackningar och uttjänta 
produkter

Styrande  verksamhetspolicy

Krav på produktinnehåll och  
Produktsäkerhetskrav

Regelbundna skyddsronder

Regelbundna egenkontroller

Aktuell kemikaliehantering

Egen förbehandlingsanläggning  
med sortering

Aktiva transportval, egen tåg-
transportlösning

Uppdaterad hållbar strategi med 
fokusområden

Förtydning av krav på våra egna 
varumärken

Begränsning av farliga kemikalier

Ökad materialsortering

Återanvända och återvinna 
komponenter och material

Torrhamn Falköping

Socialt ansvar Egna Verksamheter - arbetsmiljörisker, arbetsskador,  
stressrelaterade hälsofaktorer, kompetensbrist, jäm-
ställdhet och mångfald

Underleverantörer - Risk för arbetsmiljörisker, arbets-
förhållanden

Produktionsländer - tillverkare i högriskländer

JulaBase

Julas Code of Conduct

CSR-revisioner

Arbetsmiljöpolicy

Policy mot kränkande särbehandling

Fackligt samarbete

Regelbundna skyddsronder

Medarbetarsamtal

Implementering JulaBase

CSR Audits

Etablering av Jula East Europe

Vidareutvecklat vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete

Ledarskaps utbildningar

Mänskliga rättigheter Tillverkning i högriskländer

Risk mot brott mot mänskliga rättigheter, 
fackföreningsfrihet, säkerhet, diskriminering

Risk för avsaknad av anställningsavtal och skälig 
arbetstid och lön.

Risk för barnarbete, tvångarbete

Risk för diskriminering

Julas Code of Conduct

Whistle blower system

Riskbedömning leverantörer

Leverantörsuppföljningar

Förebyggande utbildningar

CSR audits

Eget inköpskontor i Kina

Etablering av eget inköpskontor i 
Jula Eastern Europe

Antikorruption Risk för korruptionsförsök

Risk mot etablering i nya inköpsregioner 

Risk för yttre påverkan av beslutsfattare

Påverkan av affärsrelationer

Antikorruptionspolicy

Julas Code of Conduct med 
affärsetiska riktlinjer

Whistle blower system

Attestordning

Policygenomgång

Vidareutvecklat utbildnings-
program

Info till alla nyanställda

BESKRIVNING  OCH 
INNEBÖRD AV RISK

RISKOMRÅDE RISKHANTERING PÅGÅENDE, PRIORITERADE  
AKTIVITETER
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Maria Ragnarsson 
Hållbarhetsstrateg

Ett hållbart företagande 
– en självklar ambition 

Jula ska minska sitt klimatavtryck. Vi ska verka för en hållbar 
utveckling och nästa generations förutsättningar att fixa själva. En 
naturlig del genom vår verksamhet är att vara resurseffektiva och på 
så vis vara noggranna i de val vi gör. Det är en förutsättning för att 
vara långsiktigt lönsamma och att kunna erbjuda kostnadseffektiva 
produkter till våra kunder. 
 
Att göra affärer med Jula ska upplevas som tryggt och våra pro-
dukter ska hålla vad vi lovar. Under året har vi lagt stor vikt vid att 
ytterligare förtydliga vårt hållbara ställningstagande och vår strategi. 
De mål som vi arbetar mot och de aktiviteter vi genomför samord-
nas och styrs av vår övergripande strategi. 
 
Jula skapar både tillväxt och tusentals jobbtillfällen på många plat-
ser i Europa och Asien. Bra villkor, mångfald, möjlighet till utveckling 
och en god arbetsmiljö för våra leverantörer och medarbetare är 

en förutsättning för hållbar utveckling. Genom implementeringen 
av den interna plattformen JulaBase™ skapas förståelse för Julas af-
färsidé, mission och vision bland Julas medarbetare gällande varför 
koncernen finns och vad vi vill uppnå. 
 
Julas Hållbara strategi innebär att vi som företag ska bidra till att 
skapa en hållbar inverkan genom vår verksamhet. Vi tar sikte mot 
FN:s globala mål för hållbar utveckling, som vägleder och visar ef-
fekten av vårt arbete fram till 2030, då Jula vill vara klimatneutrala. 
Det är mål som vi ska uppnå genom ansvarsfullt ledarskap och med 
ett aktivt förbättringsarbete. 

  En stor del av Julas drivkraft är att hitta smarta, effektiva lösningar. Lösningar som gör  
det möjligt för hemmafixare och proffs att kunna och vilja fixa själva. Det gör vi genom att  
vi arbetar med ett hållbart företagande, där syftet är att skapa en värld där alla kan leva  
välmående liv inom gränserna för vad naturen kan erbjuda men även att stärka vårt  
varumärke och skapa affärsmöjligheter.  
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Tre hållbara fokusområden
Vi har valt att inrikta vår hållbara strategi i tre övergripande fokusområden som omfattar de 
områden där vi kan göra mest skillnad. De tre områdena övergriper hela vår verksamhet och 
visar hur vi ska bedriva vårt arbete mot vår övergripande viljeyttring. Vi kan påverka olika delar 
olika mycket, men vår ambition är att göra skillnad. Inriktningarna innebär att vi på ett enkelt och 
tydligt sätt kan sätta mätbara delmål som visar hur vi bidrar till en större helhet och vårt bidrag 
till FN:s globala mål.

G Ö R D E T S J Ä LV
– Och minska ditt klimatavtryck samtidigt 

• Vi tillgängliggör enkla, kostnadseffektiva,   
 hållbara alternativ  
• Vi inspirerar och förenklar för alla att  
 bli hemmafixare 
• Vi har en transparens och ärlighet i  
 vårt erbjudande

VA D  I N N E B Ä R D E T
FÖ R O S S :

C I R KU L E R A M E R A
Ta tillvara jordens resurser och samtidigt 
öka vår affär och lönsamhet 

• Skapa ett lönsamt och cirkulärt kretslopp 
• Cirkulärt förhållningssätt i  
 produktlivs-cykeln 
• Tillgängliggöra ny hållbar teknik och  
 nya innovationer

A N SVA R STA G A N D E 
O C H  Ä R L I G
För alla genom Julas värdekedja

• Vi vill arbeta med ansvarstagande  
 leverantörer 
• Vi verkar för trygga arbetsplatser där alla   
 har samma förutsättningar att utvecklas 
• Vi arbetar för klimatneutrala  
 logistiklösningar 
• Vi vill ha förnyelsebar energi i vår  
 värdekedja 

INGEN
FATTIGDOM

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

5 – Produkter för alla, Alla ska kunna  
fixa själv om man vill
7 – Energibesparande produkter
8 – Hållbara alternativ, Hållbar ekonomisk 
tillväxt, Resurseffektivitet
12 – Hållbar livsstil, Minska avfall,  
Kemikalier, Materialanvändning
15 – Hållbart skogsbruk

9 – Tillgängliggör hållbar, Ny teknik  
och Innovationer
12 – Reservdelar, Reparationer, Återanvändning,
Återvunnet material, Återvinna
15 – Återvinna, Återanvändning

1 – Code of Conduct, Samarbetsprojekt
5 – Jämställdhet
7 – Energianvändning, Förnyelsebar energi, 
Vindkraft, Egen tåglösning, Effektiva 
transporter
8 – Code of Conduct, SAM, Långsiktig tillväxt, 
Affärsmål.
10 – Code of Conduct, Revisioner, Mångfald
13 – Klimatmedvetenhet, Utbildning, 
Information
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Kundens upplevelse 
– vårt fokus
Att handla på Jula ska kännas både tryggt och enkelt. De varor vi säljer ska hålla vad de  
lovar, genom att vi säkerställer våra produkters kvalitet. Det ska även vara enkelt för våra  
kunder att hitta vad de söker och att handla hos oss i butik och på webben. Information  
om våra produkter ska vara lättillgängligt, för att våra kunder ska kunna göra val som på  
olika sätt bidrar till ökad hållbarhet.

Julas målsättning är att inspirera människor 

till att vilja fixa själva och bland våra 

kunder finns både hemmafixare och proffs.  

Vårt utbud på cirka 15 000 artiklar hanterar 

både hemmet, trädgården och fritiden. 

Produktutbudet är således brett och ska 

kunna tillfredsställa många olika behov som 

våra kunder kan tänkas ha.

Intern granskning och stickprover 

För Jula är det viktigt att vårt erbjudande ska 

hålla vad vi lovar. Det kräver naturligtvis ett 

gediget arbete med att säkerställa att de 

produkter som vi säljer uppfyller aktuella 

lagkrav och håller god kvalitet. Förutom en 

gedigen intern granskning av tillhörande 

produktdokumentation och certifikat, så 

genomför vi även stickprover på produkterna. 

Det sker dels på plats vid tillverkningen, men 

även innan produkterna levereras till vårt 

centrallager i Skara.

Test 100 % 

Under 2018 inspekterades 1 460 artiklar 

från våra tillverkare i Asien och närmare  

95 % gick igenom kontrollen utan anmärkning. 

Men vi stannar inte här, utan har under 

2018 tagit ytterligare steg mot målet 

att hålla vad vi lovar till våra kunder. 

Vi har kommit igång med den utökade interna 

testverksamheten, Test 100 %, med ett 

positivt resultat. Majoriteten av produkterna 

har klarat våra tester, eller har justerats 

efter anmärkning. Cirka 15 % av de testade 

produkter har vi avslagit, vilket innebär att 

de inte har nått våra kunder. Från det kan vi 

dra viktiga lärdomar för att bli ännu tydligare 

i våra kommande upphandlingskrav.

– Under 2018 har vi arbetat intensivt med 

Test 100 %, vilket innebär att vi förutom 

granskning av innehåll, certifikat och externa 

testresultat även gör funktionstester utifrån 

ett kundperspektiv på vårt eget labb. De 

produkter som vi sätter på marknaden under 

våra egna varumärken testas även utifrån 

användarvänlighet och att de fyller förväntad 

funktion. Detta gör man också utifrån ett 

kundperspektiv, eftersom det är viktigt 

för oss att kundens förväntningar på Julas 

varumärken uppfylls, säger Mattias Fröidstedt 

Rygert, chef på Julas testavdelning.

• Produktkvalitet

• Tillgänglighet

• Trygghet

Prioriteringar 2018
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Kontroll med tillsyn 

Ytterligare ett led i vår produktsäkring är de 

kontroller som olika myndigheter gör på våra 

produkter i Sverige, Norge och Polen. Dessa 

har minskat sedan tidigare år och under 

2018 kontrollerades 29 (73 stycken under 

2017) av Julas produkter på våra marknader. 

Totalt uppfyllde 69 % av produkterna kraven 

(68 % under 2017). Bland de produkter som 

inte uppfyllde kraven fick de flesta mindre 

anmärkningar som kunde åtgärdas till 

nästa tillverkning och vissa artiklar utgick ur 

sortimentet. Jula stoppade försäljningen av 6 

(13 stycken under 2017) artiklar på grund av 

kvalitetsbrister.

– Vi ser positivt på att myndigheterna kont-

rollerar våra produkter. Jula lägger mycket 

resurser på att säkerställa kvaliteten på de 

varor vi säljer. Genom de förbättrade resultaten 

från myndigheternas tillsyn ser vi ett resultat av 

vårt arbetet. I de fall vi får anmärkningar tar vi 

lärdom genom att vi analyserar rapporterna 

för att undvika att samma eventuella avvikelse 

ska upprepas i framtiden, säger Erik Svedén, 

kvalitetsstrateg på Jula.

Tryggt att handla på Jula 

Julas kundservice har en viktig roll, både 

externt och internt. Dels i mötet med 

kunden, och dels internt för att förbättra 

kundresan. Genom ett tätt samarbete mellan 

kundservice och linjeorganisationerna skapar 

vi en större intern medvetenhet kring kundens 

upplevelse. Tillsammans arbetar vi för att 

förbättra kundupplevelsen hos Jula och skapa 

hållbara kundrelationer. På så sätt ska kunden 

känna sig trygg i både sitt val av produkt, men 

även att handla hos oss på Jula, vare sig det är 

i ett av våra varuhus eller på webben.

Under 2018 har kundservice stöttat de kunder 

som behöver information om våra produkter 

via digitala kanaler och telefonsupport. 

Detta har vi gjort i hela kundresan; inför, 

under eller efter ett köp. Den största andelen 

kundkontakt sker per telefon men även via 

mejl, chatt och Messenger. Våra kunder 

delar med sig av sina personuppgifter för 

att bland annat kunna köpa våra produkter, 

ta del av klubbmedlemskapens förmåner 

och få hjälp av kundservice. Samtidigt 

samlar vi in information om våra kunder 

i samband med köp och After Sales, för 

att kunna tillgodose kundernas behov och 

förväntningar. Förutsättningen för att detta 

ska ske är att kunden är villig att dela 

informationen och har förtroende för att vi 

behandlar personuppgifterna på ett korrekt 

och säkert sätt. Dataskyddslagstiftningen 

ger uttryckligen kunderna makt över sina 

personuppgifter, genom att bland annat 

garantera dem vissa rättigheter. Kundens 

förtroende för oss påverkas av hur väl vi 

tar tillvara dessa rättigheter. Detta är inget 

nytt eller unikt för GDPR, utan vi har lång 

vana av att tillvarata rättigheter enligt 

exempelvis konsumentlagstiftningen. Dock 

har vi under året ändå sett över våra rutiner 

för att ytterligare säkerställa att vi tar hand 

om kundernas värdefulla uppgifter som 

utlovat. Det handlar om kundvård, att bygga 

förtroende och skapa goodwill grundat i våra 

värderingar i JulaBase™. 

Antal utförda tester i vårt labb

Test 100 %: Testverksamhet på våra egna varumärken utifrån ett användarperspektiv.
Dessa tester görs utöver vår ordinarie produktsäkring.
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M E D A R B E TA R E
Jula är ett expansivt företag, och för vår fortsatta  
utveckling är våra engagerade medarbetare en avgörande  
faktor. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och  
behåller rätt kompetens, och attraherar nya förmågor. Jula främjar ett gott  
ledarskap som eftersträvar mångfald och jämställdhet. Vår gemensamma plattform  
JulaBase™ ger Julas medarbetare rätt förutsättningar i sitt arbete och företagets värderingar  
i Julaandan genomsyrar våra handlingar.

U T T R A N S P O RT E R
Transport till butik sker med extern transportör för 
att uppnå effektiv samlastning. Jula har extra hög 
pallhöjd för att maximera fyllnadsgraden i bilarna.  
I upphandlingar ställer Jula krav på miljöutveckling.

VA R U H U S , E- H A N D E L O C H 
N ÖJ D A KU N D E R
Jula strävar alltid efter att möta kundernas önskemål. 
Utgångspunkten är att Jula ska vara lättillgängligt och 
endast sälja säkra produkter med god kvalitet som 
uppfyller lagkrav och kundens förväntningar.  
Kundens uppfattning om Jula mäts årligen i  
olika kundundersökningar.

FÖ R H I N D R A AV FA L L
Julas sortiment underlättar för våra kunder att själva laga och 
förlänga livslängden på trasiga produkter. För returer finns vår 
serviceavdelning, After Sales, till hands. Den finns till för våra 
kunder men även för att bidra till en mer hållbar utveckling 
med mer slit och mindre släng. Så långt det är möjligt lagas 
dessa produkter och säljs på våra outlets. Det finns över 9 000 
reservdelar som kan förlänga livet på trasiga produkter.

ÅT E R V I N N I N G
Jula samarbetar med olika partners, och i våra varuhus och på kontor 
och lager källsorteras wellpapp, krymp- och sträckfilm och farligt avfall. 
Genom att betala avgifter för produkter och förpackningar som vi satt 
på marknaden kan våra kunder lämna uttjänta produkter på åter-
vinningscentraler runt om i landet.
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Julas verksamhet påverkar människor och miljö i alla delar av produktens 
livscykel. Det innebär från hur råvaran framställs till tillverkningen, transporter, 
inköp, försäljning, användning och återanvändning eller återvinning av 
produkterna. Här visas en sammanfattning av vår påverkan.

Varornas väg

1

2

3

4

R Å M AT E R I A L
Alla steg i produktens livscykel är förknippade med resursförbrukning 
och miljöpåverkan. Julas ambition är att ha ett helhetsperspektiv kring 
produktens totala livscykel. Redan i inköpsledet tas beslut som påverkar 
hur produkten kommer att hanteras i resten av kedjan; val av råvaror, 
produkttester, reparationsmöjligheter, end-of-life och beslut om  
förpackningar med mera.

L E V E R A N TÖ R E R
En förutsättning för bra kvalitet, hållbar användning av resurser 
och att möta kundens krav är ett nära samarbete med våra 
leverantörer. Jula ställer krav som följer våra värderingar, och 
genom att kontrollera våra leverantörer skapar vi ständiga 
förbättringar. Julas tre filialer i Kina underlättar en nära kontakt 
med våra leverantörer och vi utför revisioner samt håller 
utbildningar om hållbarhet och vår Code of conduct.

I N T R A N S P O RT E R
Alla Julas sjötransporter går långsammare än vanligt med 
så kallad ”slow shipping”, vilket enkelt förklarat innebär att 
fartyget kör med lägre bränsleförbrukning som följd. Från 
Göteborgs hamn har Jula lagt om logistikflödet från lastbil 
till tåg. På årsbasis genererar det cirka 6 000 färre lastbils-
transporter mellan Göteborg och Skara. För att optimera 
intransporterna ytterligare kör Jula med extra långa lastbilar 
mellan godsterminalen i Falköping och centrallagret i Skara 
vilket maximerar fyllnadsgraden och minskar utsläppen.

L A G E R O C H  KO N TO R
Julas centrallager är norra Europas största lager. Här har vi satsat 
på bergvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla. 72 borrhål 
förser vår byggnad med värme och dessutom har vi satsat på  
närvarostyrd belysning och täta anslutningar. Koncernen äger  
även 1,5 vindkraftverk som förser oss med energi.
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ÅTERVUNNET MATERIAL 2016/2018 ( ton)

Farligt avfall Järn Metaller Papper Plast Övrigt verksamhetsavfall Grand Total

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

Totalt 2017 20 176 7 2 195 71 1 426 3 895

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

Ansvarsfullt hushållande
av resurser
Miljöfrågan engagerar många, så även oss på Jula. Allt fler aktörer pratar om att minska sitt 
klimatavtryck och hur det kan göras på bästa sätt. För oss är det viktigt att ta vårt ansvar och 
fokusera på områden där vi kan göra skillnad. Att hushålla med våra resurser ligger naturligt 
för oss, eftersom det är en del av vår värdegrund. Enkelhet och att hitta hållbara lönsamma 
alternativ går nämligen ofta hand i hand. Under 2018 har vi initierat flera större projekt som 
syftar till att minska vår klimatpåverkan. Genom att centralisera alla returer av produkter till vårt 
centrallager i Skara, så har vi effektiviserat vår hantering av reparationer och reservdelshantering.

After Sales finns för våra kunder

För våra produkter och resthantering så är 

ambitionen att, så långt det går, återanvända 

och återvinna våra produkter för att förlänga 

deras livslängd. Det kräver ett gediget 

arbete, eftersom det redan i inköpsledet tas 

beslut som kommer påverka hur produkten 

kommer hanteras i resten av kedjan, så 

som produkttester, val av råvaror, beslut 

om material till förpackning med mera.  

För returer av produkter har Jula en service-

avdelning, After sales, på centrallagret i Skara. 

På avdelningen arbetar 33 medarbetare, 

som finns till för våra kunder men också för att 

bidra till en mer hållbar utveckling med mer 

slit och mindre släng. Där dras lärdomar om 

våra produkter utifrån kundernas erfarenheter 

och preferenser. På Jula siktar vi högre, och 

jobbar ständigt med förbättringar och med 

målsättningen att alltid uppfylla kundens 

behov. Tack vare vår serviceavdelning 

möjliggörs en unik återkoppling till vår 

kvalitetsavdelning, som i sin tur gör att Jula blir 

en tydlig kravställare mot våra leverantörer.

Bedömning av produkt

På serviceavdelningen görs även en 

bedömning om en produkt ska åter-

användas, det vill säga skickas till våra 

outlets eller om återvinning är mer lämpligt. 

Varje år repareras produkter av våra kunniga 

medarbetare och säljs på våra outlets i 

Eskilstuna och Skara. Allt för att minimera vår 

miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten.

Julas avfallshantering 

Jula har samarbetspartners som tar hand 

om våra huvudsakliga avfallsfraktioner, 

så som wellpapp, plast, trä och metall. 

I alla Julas varuhus, kontor och lager käll-

sorteras wellpapp, krymp- och sträckfilm, 

metall, elektronik och farligt avfall. Andelen 

avfall som har gått till materialåtervinning är 

67 %, medan 32 % har gått till energiåter-

vinning. Vi arbetar kontinuerligt med att 

öka vår sorteringsgrad samt att minska våra  

avfallsmängder. Det är en utmaning, då vi 

öppnar flera butiker samt växer som verk-

samhet. En genomförd åtgärd under 2018 

som påverkar avfallshantering är att vi gått 

över till att endast använda transparent 

sträckfilm vid utleveranser från centrallagret. 

Det har vi bland annat gjort för att den plast-

film vi använder ska kunna återvinnas i högre 

grad. Vi har i samband med det även gått 

över till en något tunnare sträckfilm, vilket 

innebär mindre plastanvändning. Genom 

att lämna materialet för återvinning har vi 

sparat miljön från 2 279 ton CO2 (1 381 ton  

under 2017). Jula ser även till att våra förpack-

ningar, batterier och elektriska produkter tas 

om hand på rätt sätt när de slängs. Genom 

att betala avgifter för de produkter vi har  

placerat på marknaden kan våra kunder  

lämna uttjänade produkter på de återvinnings-

centraler som finns i samhället. 

• Ökad plaståtervinning

• Torrhamnen I Falköping

• Övergripande strategiarbete

Prioriteringar 2018
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TOTALT ANTAL LEVERANTÖRER: 1 232 ST

Leverantörsutveckling 
och revisioner
Att erbjuda våra kunder ett intressant, säkert och nyhetsintensivt sortiment kräver god kontroll över 
vårt leverantörsled. En del i vår inköpsstrategi är att knyta kontakter direkt med tillverkande led. Det 
gör vi för att kunna säkerställa att våra produkter håller den kvalitet som vi utlovar till våra kunder, 
och för att komma närmare tillverkaren. På så sätt får vi möjlighet att påverka produktionen samt att 
vi får bättre priser och kontroll över produkten.
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• Fokus CSR-revisioner i egen regi

• Vidareutveckla Jula Asia

• Skapa förutsättningar för Jula  
 Eastern Europe

Prioriteringar 2018

Vår komplexa leverantörskedja innebär 

utmaningar med att ha kontroll över all 

produktion i alla led. Vi fokuserar därför 

våra CSR-revisioner på leverantörer i 

riskländer. Våra revisioner utgår från Julas 

Code of Conduct där vi bland annat belyser 

mänskliga rättigheter och vikten av att inte 

bryta mot dessa. En intern riskbedömning 

görs löpande bland våra leverantörer baserat 

på bland annat ordervärde, leverantörsland, 

produkttyp och tidigare revisionsresultat.

Största andelen av Julas leverantörskedja 

finns i Asien och bedöms ligga i riskländer 

enligt amfori BSCI. För att säkerställa att våra 

produktkrav samt sociala och miljömässiga 

villkor följs hos alla tillverkande fabriker, 

lägger Jula stor vikt vid egna revisioner på 

plats hos tillverkarna.

Revisioner med poängsystem

Julas egen inköpsorganisation, Jula Asia, 

finns på tre platser i Kina och består av 

totalt 37 medarbetare. Under 2018 har 

vi prioriterat att öka andelen egna CSR-

revisioner hos tillverkande leverantörer och 

under året genomfördes 317 egna revisioner 

på plats hos tillverkare (236 under 2017). 

Det innebär att 92 % av våra leverantörers 

tillverkande fabriker i Kina är reviderade, 

i jämförelse med 63 % vid början av året. 

Majoriteten är utförda i Julas egen regi, och 

ytterligare 372 fabriker har under året blivit 

godkända av tredjepartscertifierare.

Av årets 317 revisioner var 51 (41 under 

2017) uppföljningar av tidigare genomföra 

revisioner. Under de uppföljande revisionerna 

har 40 (29 under 2017) fått ett förbättrat 

resultat sedan tidigare revision. Således har 

78 % av uppföljande revisioner haft förbättrat 

resultat. Våra revisioner har skett i samband 

med att vi även sett över avtalsstrukturen 

med våra leverantörer. Under året har vi 

minskat leverantörsfloran som vi lagt order 

till med 14 leverantörer. 
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Utfall reviderade fabriker

Julas uppförandekod och mänskliga rättigheter

Revisionerna som vi utför baseras på Julas uppförandekod, som 

i sin tur baseras på bland annat ILO och FN:s Global Compact. 

Kraven omfattar bland annat områden som rättvis behandling, 

att regler om maximal arbetstid och minimilöner uppfylls, att 

barnarbete, tvångsarbete och diskriminering inte förekommer 

och att föreningsfrihet gäller. Utfallet från våra reviderade fabriker 

verkar som resultatindikator för hur vår Code of Conduct uppfylls.  

Koden utgör en affärsetisk grund som gäller för alla affärsrelationer 

med leverantörer. När vi besöker de tillverkande fabrikerna följer vi 

upp att kraven tillgodoses, men erbjuder även stöttning för att skapa 

förståelse och bidra till förbättringar.

Utmaningar

De vanligaste problemen hos våra leverantörer förekommer inom 

områdena hälsa och säkerhet, arbetstider, löner och miljö. En 

väsentlig utmaning är få ta del av transparent dokumentation av 

arbetstider och löner. Utan korrekta tidrapporter är det omöjligt att 

beräkna leverantörens lön och övertidsersättning, vilket leder till att 

inga förbättringar sker och att risker inte minimeras. Genom ärlighet, 

öppenhet och vår åtgärdsplan med grundorsaksanalys minimerar vi 

risken att avvikelserna händer igen. Julas ansvar sträcker sig i hela 

leverantörskedjan bakåt, men med vår komplexa leverantörskedja är 

det en utmaning att ha kontroll i alla led. Därför behöver vi på sikt även 

följa upp leverantörs- och arbetsvillkor längre ner i leverantörskedjan. 

Långsiktiga förbättringar

Att göra revisioner är, för Jula, endast ett första steg. De långsiktiga 

förbättringarna tror vi görs genom ökad kunskap och medvetenhet 

samt med ömsesidig respekt och förtroende för varandras 

förutsättningar. Leverantören behöver känna sig trygg i att det 

handlar om ett långsiktigt arbete som delvis görs gemensamt. Målet 

är att skapa en förståelse för fördelarna med social - och miljömässig 

utveckling, till exempel bättre kvalitet, lägre sjukfrånvaro, lägre 

personalomsättning och lägre kostnader.

Visslarsystem

Utöver de revisioner som vi gör hos fabriker, så har vi ytterligare en kanal 

där anställda kan göra anonyma anmälningar om missförhållanden 

på fabriken. Missförhållanden ska vara kopplade till de krav som vi 

har i vår Code of Conduct. Detta så kallade whistlerblower-system, 

som infördes 2014, är till för att fånga upp missförhållanden som de 

anställda inte vågar berätta om under våra besök eller som kommer 

upp vid ett senare tillfälle. 
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Så funkar en CSR-revision
A U D I T- F Ö R B E R E D E L S E R
Revisorn förbereder granskningsdokument och går igenom fabrikens 
revisionshistorik för att skapa en bättre förståelse för fabriken.1
Revisionen inleds med ett möte med nyckelpersoner 
från fabriksledningen. Under mötet görs en kort intro-
duktion om Jula samt en genomgång av vad en revision 
innebär och hur dagen kommer att se ut.   
Revisorn samlar även in grundläggande information om 
fabriken och dess anställda.

2 V I S U E L L B E S I K T N I N G  AV FA B R I K
Revisorn gör en besiktning av fabriken, lagerbyggnad, 
eventuella bostäder och matsalar. En mängd olika aspekter 
gås igenom såsom arbetsmiljö, brandsäkerhet och olika 
miljöaspekter. 

3 I N T E R VJ U E R  M E D  A N STÄ L L D A
För att få en rättvis och korrekt bild av arbets- 
förhållandena intervjuas anställda som väljs  
ut av revisorn. Revisorn frågar om anställnings-
förfarandet, ålder, anställningsavtal, arbetsmiljö, 
övertid, kompensation, förståelse för hälsa och  
säkerhet. Intervjuerna är frivilliga och konfidentiella 
och utan medverkan av fabrikschefer.

4 G R A N S K N I N G  AV  
V E R K S A M H E T E N
Revisorn ser över dokument såsom 
licenser, certifikat, policys, närvarolistor, 
disciplinära åtgärder, anställningsavtal, 
skydd för unga arbetare, anställnings-
avtal, löne- och tidrapporter och rutiner. 
Överensstämmelse mellan löne- och 
tidrapporter och resultat från intervjuer 
med arbetare och visuell besiktning. 

5 AV S LU T N I N G S M Ö T E
Revisionen avslutas med ett möte med fabriksledningen. Revisorn 
går igenom avvikelser och förbättringsåtgärder som har identifierats 
under dagen. Tillsammans sätter vi ihop en åtgärdsplan med 
ansvarig person och slutdatum. Här är det viktigt att fabriksledning 
har fått en förståelse för att social - och miljömässig utveckling leder 
till bra kvalitet och glada/nöjda arbetare. 

6 U P P F Ö L J N I N G  AV ÅT G Ä R D S P L A N  ( C A P )
Revisorn följer upp åtgärdsplanen där fabriken har definierat 
grundorsaker till avvikelserna samt förebyggande åtgärder.  
Foto verifierar att avvikelserna är åtgärdade.

7 U P P F Ö L J N I N G S R E V I S I O N
Nästa revision hos fabriken görs beroende på 
senaste resultatet. För kritiska leverantörer görs 
nästa revision inom 3 till 9 månader. 

N Y F I K E N  PÅ J U L A S  
CO D E  O F CO N D U C T ? 

Ni hittar den senaste versionen  
på vår hemsida; jula.se
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Klimatpåverkan i en expansiv 
verksamhet
Julas totala klimatpåverkan 2018 beräknas till 401 909 ton CO2. Det är en ökning med 15 792 
ton koldioxid jämfört med föregående år. Förklaringen till ökningen är att vi är en expanderande 
verksamhet, där vår utmaning är att fortsätta vår expansion samtidigt som vi minskar vårt 
koldioxidavtryck. Vi har valt att använda nyckeltalet CO2-utsläpp per antal anställd. Resultatet för 2018 är 
144 ton CO2 per anställd, att jämföra med 145,5 ton CO2 per anställd 2017. Det visar att vår målsättning, 
att minska vårt klimatavtryck, har tagit ett litet men betydande steg i rätt riktning. Prioriterade områden 
under 2018 har varit våra logistik, energianvändning i drift samt avfallshantering från våra verksamheter.

Energianvändning

Julas centrallager huseras i en av norra Europas största byggnader. 

Uppvärmningen sker till största delen genom bergvärme. 

Julakoncernen äger även vindkraftsandelar som utgör 55 % av vår 

energiförbrukning vid vårt centrallager i Skara.

Till övrig verksamhet köper vi energi, där Jula ställer kravet på gällande 

att den el vi köper ska komma från förnyelsebara källor. Enligt 2018 års 

avtal är den energi som Jula köper i Sverige och Norge 100 % 

ursprungsmärkt och kommer från vattenkraft.

En aktivitet som initierats under 2018 är att byta belysningen på vårt 

centrallager och i våra butiker, till energieffektivare LED-belysning. 

Under 2018 har olika alternativa lösningar analyserats för att hitta den 

mest optimala lösningen för våra behov, samtidigt som det minskar 

vår energianvändning. Nya butiker ska byggas med LED-belysning och 

de första butikerna i Sverige och Norge har redan genom renovering 

utrustats med energieffektiv LED-belysning. På utsidan av vårt 

centrallager har vi bytt till LED-belysning och under första halvåret 

2019 planeras lagerverksamheten få den nya belysningen.

Effektiv logistik

Att arbeta med att effektivisera våra transporter är ett centralt och 

ständigt pågående arbete. Flytt av många varor på långa sträckor 

kräver att vi gör vårt yttersta för att finna klimateffektivare lösningar.

Under 2018 har Jula Logistics vidareutvecklats genom köpet av 

torrhamnen i Falköping. Torrhamnen innebär enorma möjligheter, 

eftersom vi kan transportera produkter med tåg från Göteborg till 

Falköping, istället för med lastbil. Från Falköping till vårt centrallager 

kör vi gods med extra långa lastbilar som drivs med biodiesel. Vi 

minskar således CO2-utsläppen från dessa transporter med 97 %, och 

vi har valt att klimatkompensera de sista tre procenten. Lösningen 

finns även tillgänglig för andra aktörer på marknaden att nyttja, från 

2017 till 2018 ökades antalet tjugofotsekvivalenter transporterade 

med vårt tåg med 28 %.

– Vi ser stora möjligheter med att utveckla Jula Logistics framöver. 

Genom att effektivisera tåglösningen och möjliggöra för ytterligare 

aktörer att nyttja den, ser vi ökade konsolideringsmöjligheter och större 

miljövinster. För Jula AB innebär det fortsatt säkra och miljöeffektiva 

transporter med tåg från Göteborgs hamn till torrhamnen i Falköping, 

säger Pietro Montebovi, Freight Manager på Jula.

Förutom att vidareutveckla torrhamnen och tågtransportslösningen 

har Jula aktivt arbetat med att ytterligare optimera fyllnadsgrader och 

transporter ut till butik. Detta för att skapa ett jämnare flöde och totalt 

sett kunna minska antalet lastbilstransporter till butik. Effekter av 

arbetet kommer kunna presenteras under 2019. 
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MILJÖDATA

ENERGIANVÄNDNING VARUHUS OCH LAGER1 2016 2017 2018

Elförbrukning egenägda varuhus, Sverige 5 462 5 493 5 641

 Elförbrukning kWh/m2 130 122 114

Fjärrvärmeförbrukning egenägda varuhus, Sverige 1 935 2 220 2 362

Elförbrukning hyrda varuhus, Sverige (endast verksamhetsel) 11 169 11 220 13 203

 Elförbrukning kWh/m2 112 105 116

Energianvändning, centrallager MWh 7 198 7 352 7 143

Elanvändning varuhus, Polen MWh 6 100 6 104 6 543

Elanvändning varuhus, Norge MWh 11 540 13 295 12 702

Totalt varuhus kWh 43 405 45 684 47 593

KOLDIOXIDAVTRYCK – FRÅN FABRIK TILL VARUHUS (ton CO2)

Totalt scope 1 (egna utsläpp) 165 172 177

Tjänsteresor Julas flyg 22 25 27

Tjänsteresor Julas bilar 143 147 150

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

Varuhus totalt 6 687 6 945 7 275

 Sverige2 748 732 773

 Norge3 1 059 1 330 1 270

 Polen3 4 880 4 883 5 232

Centrallager och huvudkontor2 20 79 105

Totalt scope 3 (indirekta utsläpp) 356 094 378 792 394 405

Logistik 18 082 17 512 19 874

Tjänsteresor (Flyg, tåg och hyrbilar) 205 254 121

Pendling4 1 221 1 222 1 217

Koldioxidavtryck från råmaterial 334 713 * 358 143 * 370 019 *

Tryckt material 1 874 1 661 3 174

Totalt koldioxidutsläpp 364 630 386 117 401 963

KOLDIOXIDUTSLÄPP – LOGISTIK (ton CO2)

Flyg 71 80 168

Sjö 11 983 8 974 11 289

Väg 6 028 8 458 8 416

Totalt ton CO2 18 082 17 512 19 874

Nyckeltal

CO2 utsläpp per anställd (ton CO2/anställd) 130,4 145,5 144,0

ELPRODUKTION FRÅN EGNA ANDELAR I VINDKRAFTVERK

Elproduktion (MWh) 3 049 3 910 3 910

 * Uppskattat värde1     Förbrukning i varuhus har ökat p.g.a fler varuhus.
2    Market-based method
3    Location-based method
4    Har ökat p.g.a ökat antal medarbetare.
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NYCKELTAL FÖRDELAT PÅ ÅLDER OCH KÖN – 2018

0-29 30-49 50- Män Kvinnor

Medarbetare  – Huvudkontor 41 167 63
390 210

Medarbetare  – Centrallager 86 175 68

Företagsledning, antal 0 5 2 7 0

Styrelseledamöter, antal (Jula AB) 1 0 6 7 0

En utvecklande arbetsplats

Attraktiv arbetsgivare

Att behålla och attrahera de bästa och mest 

kompetenta medarbetarna är avgörande för 

Julas framtid. Det innebär att vi måste vara 

en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande 

medarbetare, men även kommande. För 

att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, är 

det viktigt att förstå hur medarbetaren ser 

på sin arbetsplats och hur vi tillsammans 

skapar en öppen miljö där alla har samma 

förutsättningar att växa.

Utbildningsinsatser

Nyfikenhet, framåtanda och ansvar är gemen-

samma drivkrafter hos våra med-arbetare och 

samtidigt några av de värderingar som styr 

vårt dagliga arbete. Sedan fyra år tillbaka har 

Jula en pågående utbildningsinsats gällande 

medarbetarskap och ledarskap. Under 2018 

har ytterligare utbildningstillfällen hållits i 

Sverige, Norge, Polen och på vårt inköpskontor 

i Kina.

– Julas satsning på medarbetarskap och  

ledarskap är långsiktig, då vi tror att 

chefens roll till stor del handlar om att 

skapa förutsättningar som medarbetarna 

behöver för att kunna göra ett bra jobb. 

Vi ser stora fördelar med de kontaktytor 

som skapas genom utbildningarna och det 

genuina lärandet som sker tillsammans 

med andra människor som har samma 

mål. Men utbildningen är bara början, 

utvecklingsarbetet fortsätter efteråt och 

det är tillsammans som vi når våra mål, 

säger Lars Löwing, Manager Leadership and 

Competence Developement.

En god och säker arbetsmiljö

Under 2018 har ett stort arbete genomförts 

med att kartlägga vår egen arbetsmiljö. För 

att skapa de bästa förutsättningarna för alla 

medarbetare att göra ett bra arbete har vi sett 

Ett hållbart medarbetarskap är en förutsättning för Julas fortsatta expansion och för ett hållbart 
företagande. Vi är övertygade om att Julas framgång är summan av våra medarbetares 
engagemang och delaktighet, vilket krävs för att kunna driva företaget framåt. Organisationen 
växer och vi blir allt fler medarbetare, och för att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi 
erbjuder möjlighet till utveckling, en god arbetsmiljö och bra förmåner.
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** antalet avgångar (tillsvidareanst. och provanst.) under under året i förhållande till antalet 
anställda vid årets början.

över vårt systematiska arbetssätt.

Arbetet har skett med representanter från 

ledning, medarbetare, skyddsorganisation 

och företagshälsovård. Utifrån arbetet har 

vi beslutat ett flertal olika inriktningar där 

vi förbättrar vår arbetsmiljö ytterligare. Ett 

fokusområde har exempelvis handlat om 

vår tillbudshantering. Syftet med tillbuds-

rapporteringen är att minimera antalet 

framtida olyckor genom att hantera varje 

tillbud förebyggande. Visionen är noll olyckor.

– Vi lägger stor vikt vid att öka säkerhets-

medvetenheten genom hela vår verksamhet. 

Vi medarbetare är vårt främsta verktyg för 

att arbeta förebyggande. Under 2018 har vi 

lagt stor vikt vid att skapa förutsättningar för 

att enklare kunna rapportera tillbud digitalt. 

Tillbudsrapporteringen har redan ökat och vi 

räknar med att se en större utveckling av antal 

rapporteringar det kommande året, säger 

Mikael Hellqvist, Security Manager på Jula.

Mångfald och jämställdhet

Jula strävar efter en personalsammansättning 

som motsvarar samhället och arbetar 

aktivt för jämställdhet och mångfald på 

arbetsplatsen. Vi känner oss själva genom 

våra kunder, vilket innebär att mångfald 

bland våra medarbetare är en förutsättning. 

Utgångspunkten är att främja alla med-

arbetares lika rätt ifråga om anställnings- och 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.

Totalt sett är fördelningen mellan män 

och kvinnor relativt jämn bland våra med-

arbetare, med något fler män än kvinnor, 

och närmar sig vår målsättning gällande 

jämställdhet. När det gäller antalet kvinnor 

i ledande befattningar finns fortfarande 

utmaningar. Kvinnor är underrepresenterade i 

chefsbefattningar generellt på huvudkontoret 

och i varuhusen. I ledningsgrupp och styrelse 

finns inga kvinnor representerade. Jula strävar 

efter att uppnå en jämnare fördelning mellan 

män och kvinnor på chefs- och ledningsnivå 

och arbetar vid rekryteringar aktivt för att hitta 

kandidater av underrepresenterat kön.

Jula genomför återkommande jämställdhets-

översyner och lönekartläggningar med 

syfte att upptäcka och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män. 

I de fall då kartläggningen skulle visa löne-

skillnader för lika arbete utan sakliga skäl, 

justeras detta.

Diskriminering och policys

Samtidigt som vi på Jula litar på våra 

medarbetare och låter dem ta ett stort 

egenansvar behövs även tydliga värderingar 

och spelregler för att samspelet mellan 

medarbetare ska fungera bra. Som ett stöd 

för medarbetarna finns en rad policys och 

riktlinjer kring exempelvis mutor, droger och 

diskriminering.

Utvecklingssamtal, medarbetarundersökning 

och tydliga rapporteringsvägar är viktiga 

forum för att upptäcka missförhållanden i 

verksamheten. Varje medarbetare är skyldig 

att till sin chef, eller chefens chef, rapportera 

om misstankar om överträdelse av Julas 

policys. På Jula respekterar vi varje enskild 

medarbetares rättigheter och integritet, 

vilket innebär att vi har nolltolerans för 

diskriminering.

Personuppgifter

Under året har ett stort arbete genomförts 

för att lägga grunden för koncernens GDPR-

arbete. Vi har bland annat tagit fram policys 

och uppdaterade rutiner för att säkerställa att 

alla krav uppfylls. Vi har inventerat register, 

informerat och utbildat om förändringar 

samt sett över och uppdaterat avtal med 

samarbetspartners och leverantörer. Arbetet 

fortgår som en naturlig del av vår vardag. 

Antikorruption och affärsetik

På Jula har vi ett regelverk gällande god 

affärsetik, för att inte påverkas av olämpliga 

påtryckningar från leverantörer eller andra 

samarbetspartners. Ingen påverkan som är,

eller kan uppfattas som, muta får tas emot. 

Omvänt är vi noga med att aldrig erbjuda

denna typ av gåvor, förmåner eller tjänster.

Julas antikorruptionspolicy sammanfattar 

dessa riktlinjer och i den tar vi även upp 

möjligheten att använda Julas Whistlerblower-

system. Systemet möjliggör en kanal att 

rapportera eventuella allvarliga händelser eller 

missförhållanden såsom mobbing, allvarliga 

brott mot arbetsmiljölagen, mutor, stölder 

med mera. Rättssäkerheten för den anställde 

är viktig. Systemet är ett sätt för Jula att fånga 

upp missförhållanden, att öka transparensen 

och att bli en ännu bättre arbetsgivare.  

Under 2018 användes systemet vid två tillfällen. 

Båda tillfällena har hanterats enligt vårt 

regelverk och efter analys kunnat åtgärdas. 

Utbildningsprogrammet för djupare förståelse 

av våra riktlinjer har utvecklats under året och 

ska sättas i verket under 2019. 

NYCKELTAL MEDARBETARE (31 dec)

2016 2017 2018

Antal anställda 2 653 2 797 2 791

 Sverige 1 632 1 733 1 818

 Norge 683 732 694

 Polen 338 332 279

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

Genomsnittsålder 35,78 34,47 34,04

Könsfördelning total

 Män 56 % 56 % 54 %

 Kvinnor 44 % 44 % 46 %

Sjukfrånvaro %

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

 Jula Sverige AB 6,0 % 4,3 % 4,6 %

 Norge 7,0 % 6,7 % 6,9 % 

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

Rapportering av tillbud

 Sverige 71 st 101 st 144 st

 Norge 66 st 72 st 83 st

              Polen 1 st 0 st 0 st
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Vi siktar högre

JulaBase™ är till för alla medarbetare på Jula, för att 

vi ska ha en tydlig plattform som guide i vårt dagliga 

och långsiktiga arbete. Under 2018 har mycket tid 

och resurser lagts på att utveckla och sammanställa 

JulaBase™ inför implementeringen i hela organisationen. 

Implementeringen har med andra ord varit omfattande.

– Syftet med JulaBase™ var att skapa en praktiskt 

användbar plattform som ger oss en grund av goda 

förutsättningar för att kunna fortsätta växa, utvecklas 

och gemensamt nå våra affärsmål. Vi ska vara stolta 

över JulaBase™ och implementeringen. Det är inte ett 

arbete vi kommer att bli färdiga med, utan det kommer 

att fortsätta utvecklas med oss, säger Johan Bergman, 

Human Resources Director på Jula.

Julabase™ är Julas gemensamma kompass och är avgörande för vår fortsatta 
framgång. Det är en plattform som visar vad Jula står för och som lyfter fram 
det bästa med Jula, samtidigt som vägleder oss i det dagliga arbetet.  
På så sätt ger det oss bra förutsättningar för framtiden, och skapar en 
gemensam grund att stå på.

Framgångsrik implementering 

Syftet med implementeringen var att säkerställa att 

alla medarbetare ges tillfälle att förstå och känna 

engagemang avseende vad Jula är, samt riktningen för 

Jula med utgångspunkt i JulaBase™. Efter genomförd 

implementering gjordes en uppföljning som visade ett 

stort engagemang för vår verksamhet.

Starkare tillhörighet 

Den lyckade implementeringen tyder på att medarbetare 

känner en starkare tillhörighet än tidigare, där våra 

gemensamma mål har blivit tydligare. Individens betydelse 

för helheten har blivit mer påtaglig. Vi ser att beslut 

blir enklare att fatta på kortare tid, och verksamhetens 

prioriteringar blir tydligare.

Allt sammantaget leder det till större kundnytta, vår 

lyhördhet ökar och vårt kundfokus fortsätter att vara 

avgörande för vår inriktning. Med ett levande JulaBase™ 

ger vi oss själva bra förutsättningar att fortsätta lyckas.

Tydligare Jula med JulaBase™
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Jula bryr sig

The Perfect World Foundation
Jula stöttar årligen The Perfect World Foundation. The Perfect World 

Foundation en svensk ideell oberoende organisation som arbetar för 

att öka medvetandet kring, samt stötta, djur- och naturbevarande 

projekt världen över. (Läs mer på theperfectworld.com).

Jula stödjer Hungerprojektet
Hungerprojektet arbetar sedan 2012 i fyra områden i Rangpur i 

Bangladesh och når sammanlagt 455 000 människor i 196 byar. Jula 

har sedan 2014 valt att stödja Hungerprojektet och investeringar har  

sedan 2018 gått till arbete i Rangpurdistriktet. Där arbetar 

Hungerprojektet med att mobilisera samhällen för en mer inkluderande 

och lokal demokrati. Hungerprojektet arbetar i partnerskap med lokala  

beslutsfattande organ, det lokala civilsamhället och lokala volontärer/

eldsjälar/förändringsaktörer, för att stärka kapacitet och kunskap 

så att de globala målen uppnås från gräsrotsnivå. Några av de  

utbildningsprogram och projekt som Hungerprojektet arbetar med är: 

- Safe School for Girls: I detta utbildningsprogram som genomförs 

i skolor har hittills över 30 000 unga flickor fått lära sig om 

sina rättigheter och de negativa följderna av barnäktenskap. 

- Her Choice: Ett storskaligt femårigt utbildningsprogram som går 

på djupet med de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. 

- Unleashed Women: Ett fyraårigt ledarskapsprogram med syfte att 

organisera, stärka och inspirera kvinnor i Bangladesh och ge dem kraft 

och verktyg att konfrontera problematiken med jämställdhet i landet. 

- Youth Ending Hunger: Hungerprojektet i Bangladesh har identifierat 

landets utbildade och arbetslösa unga befolkning som en väsentlig del 

i arbetet med samhällsmobilisering. För att använda de ungas energi 

och kunskaper till att förbättra samhället arrangerar Hungerprojektet 

sedan 1995 utbildningsprogrammet Youth Ending Hunger där över 27 

000 unga ledare hittills har utbildats.

Jula är ett företag med stort samhällsengagemang och har en ambition att vara 
en positiv kraft i både lokalsamhället men även internationellt. Exempel på hur vi 
engagerar oss kan du läsa om nedan.

Solvatten
Den svenska uppfinningen Solvatten är ett kombinerat bärbart  

vattenbehandlings- och vattenvärmesystem. Det är en enkel, innovativ 

lösning som ger människor över hela världen tillgång till rent varmt 

vatten. Tack vare sin hållbara design är Solvatten ett billigt sätt att 

få rent varmt vatten för enskilda hushåll. (Läs mer på solvatten.

org). Julas försäljning av smaksatt flaskvatten har bidragit till att 68 

Solvattendunkar kunnat delats ut till behövande familjer i Afrika.
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Sponsring med lokal 
förankring
Jula har flera verksamheter inom Skaraborg, och inte minst ligger 

Julas huvudkontor och centrallager i Skara. Därför känner vi ett starkt 

ansvarstagande för Skara och omkringliggande kommuner, och det 

föreningsliv som finns. Jula sponsrar många av de större föreningarna 

i Skara, med fokus på lagidrott med ungdomsverksamhet. Det gäller 

föreningar på elitnivå, såväl som föreningar med  verksamhet på lägre nivå.

Om redovisningen
Redovisningen är utgiven av Julas styrelse och omfattar hela Jula AB-koncernen, organisationsnummer 556250-6252. Innehållet i redovis-

ningen speglar de frågor som är väsentliga för Jula utifrån vår verksamhets påverkan på människor och miljö, och utifrån våra intressenters 

antagna krav och förväntningar. Betydande hållbarhetsaspekter har inför framtagandet av rapporten identifierats.

Jula arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisningen är en del i det arbetet. Själva redovisningen har ett egenvärde och 

tjänar som en tydlig uppsummering och status för hållbarhetsarbetet. Den bildar en gemensam lägesrapport och verkar samtidigt som en 

drivkraft till vårt ständiga förbättringsarbete. Rapporten är Julas sätt att möta upp mot redovisningskraven gällande hållbarhetsarbetet.

Skara den 19 mars 2019

Karl-Johan Blank
Ägare

Peder Larsson
Styrelseordförande

Thomas Evertsson
Styrelseledamot

Hans-Åke Persson
Styrelseledamot

Patrik Ragnar
Styrelseledamot

Christian Blank
Styrelseledamot

Rune Brunberg Johansen
Styrelseledamot

Fredric Blank
Adjungerad

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Jula AB, org.nr 556250-6252

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 2018 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Skövde den 19 mars 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid 
Auktoriserad revisor
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" För oss innebär hållbarhet att vi hela tiden ska minska 
vårt klimatavtryck. Därför medverkar varje del av vår 

verksamhet till en långsiktigt hållbar utveckling genom 
resurseffektivitet och noggrannhet i de val vi gör. 

På så sätt bidrar vi också till att kommande 
generationer ska kunna fixa saker själva."


