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Hållbarhet med mycket "verkstad"
Det händer alltid mycket inom Jula och under 2019 tog vi flera strategiskt viktiga utvecklingssteg. Syftet har varit att ytterligare förtydliga vad vi som företag står för. Resultat av det
långsiktiga arbetet är vår gemensamma plattform ”JulaBase”, där även vår kulturbärare
”Julaandan” finns. Nästa steg i utvecklingen har varit att konkretisera vad vi som organisation vill åstadkomma. En viktig fråga för oss är att vi belönar rätt beteenden så att vi kan
fortsätta att vara framgångsrika även i framtiden. Det är här som styrmodellen med våra
gemensamma målsättningar och affärslogiker kommer in i bilden.
Denna styrmodell har under 2019 implementerats i hela organisationen och med den tar vi
viktiga steg som syftar till att lyfta oss ytterligare. Avgörande för att möta målsättningarna i
styrmodellen är kulturen, d.v.s. våra beteenden som sammantaget gör att vi som organisation drar åt samma håll, och som tillsammans gör oss effektiva. Vi har genomfört en organisationsförändring, från matris- till funktionsorganisation, för att på bästa sätt kunna hantera
vårt arbete. Det är en del av en långsiktig plan som sträcker sig några år tillbaka i tiden.
Vårt mål är en kultur som är flexibel och innovativ, där individer tar ansvar för resultat, och minskat fokus på byråkratiska stuprör med stelbent
administration. Vi fokuserar på vad som är viktigt i en organisation, människorna. Vårt hållbara åtagande är en del av vår styrmodell och inom
området är Jula offensiva, mycket i det vi gör har ett hållbart fokus. Hela koncerntanken bygger på hållbarhet och långsiktighet för generationer framåt, gällande bland annat miljö, organisation och individ. För vår koncern innebär det att vi ska vara ansvarstagande och ärliga, samt
att vi ska cirkulera mera. Inom Jula har vi även lagt till "gör det själv" som inspirerar människor att vilja fixa saker själva. Hållbarhetsarbetet
är inte bara snack utan mycket verkstad, vilket syns inte minst inom byggandet av ett nytt kvalitetcenter, fokus på energieffektivisering och
transportoptimering, en tågpendel inom koncernen, och våra satsningar på vindkraft. Vi är den ansvarstagande koncernen med stort fokus
på hållbara och energieffektiva lösningar. 

Joachim Frykberg

Långsiktigt företagande

VD Jula

2019 har varit ett händelserikt år. Vi har firat 40 år, öppnat det 100:e Julavaruhuset och vår JulaClub har fått över 3 miljoner medlemmar.
Under 2019 har vi byggt en organisation som är intrimmad och väl anpassad för det vi vill göra framöver. Året var även framgångsrikt
gällande bland annat omsättning och lönsamhet trots turbulens i marknaden. Koncernen har utvecklats och för mig är det viktigt med långsiktigheten och familjen i företagandet. Vi jobbar fortsatt hårt med hållbarheten, och vi har vår tydliga målsättning om att bli klimatneutrala
till 2030 som ledstjärna. Under året har vi främst fokuserat på vår energianvändning och våra transporter. Som exempel har vi gjort ytterligare investeringar i effektiva LED-lösningar i våra lokaler och utanför dem. 2500 armaturer har bytts ut vid vårt centrallager, med endast den
aktiviteten beräknas vi minska energianvändningen med 30% vid lagret. Inom koncernen har vi gjort vi klart om att köpa en vindkraftspark,
fyra stora verk i kustbandet vid Tanum, som komplement till andra vindkraftverk som vi redan äger. Med parken täcker vi i stort sett vårt
centrala energibehov i Skaraborg, vilket känns väldigt bra.
Under året har vi tagit beslut om en satsning med ett nytt kvalitetscenter i anslutning till vårt centrallager. Vi knyter ihop hela vår
verksamhet ytterligare och arbetar närmare produkterna, inte
minst när det gäller återvinning och eftermarknadstjänster.
Vi lägger ner mycket möda och resurser på att göra detta
bra, det är en stor satsning. Totalt blir det cirka 50 nya
kontorsplatser, fem konferensrum, en testverkstad,
en serviceverkstad, allt för att skapa förutsättningar
för återbruk och eftermarknadstjänster. Det är viktigt
för oss, och det är viktigt för mig, att vi är duktiga
gällande hållbarhet och genomför aktiviteter som
bidrar till att minska vår klimatpåverkan.

Karl-Johan Blank
Ägare och koncernchef Jula Holding AB
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Kort om Jula
Jula är en framgångsrik och expansiv familjeägd koncern som består av olika verksamheter i flera länder.
Den mest kända är retailverksamheten inom Jula AB, som vill motivera människor att själva förenkla sin
vardag och skapa sig ett aktivt och roligt liv. Jula har ett brett produktsortiment inom hemmet, trädgården och
fritiden som tilltalar händiga människor och gör-det-självaren. Här kan villaägare, hemmafixare, lantbrukare
och hantverkare hitta det mesta. I koncernen ingår även bolag inom fastighet, logistik, bank och hotell.
Och vi siktar högre, tillsammans ska vi få varje människa att vilja fixa saker själva.

Våra egna varumärken
Hushållsprodukter

Trädgårdsmöbler

El och belysning

Badrumsinredning

Biltillbehör, bilkemikalier

Cykel- och fritidsprodukter

Elverktyg och maskiner

Handverktyg och järnvaror

Kläder och skyddsutrustning

Hemelektronik

Grillprodukter*
* Lansering sker under våren 2020

101 varuhus

Under 2019
öppnades totalt
2 nya varuhus

54 Sverige
34 Norge
13 Polen

Töckfors

Bydgoszcz
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Mål och ambition

JulaBase™

01
Enhetstillväxt

Julaandan

Vision

03
Lönsamhet 8%

Mission

05
Affärsidé

E-handel

07

Affärslogik

Förstahandsval

02
Omsättning 5%

04

Vi är ett
kampanjdrivet
företag

Vi är ett
sortimentsdrivet
företag

Vi har en
gemensam
ledarskapsfilosofi

Vi har
kedjedrift

Vi tar ansvar
för låga
kostnader

Vi har
volymhandel

10% nyheter

06

Vi är ett
hållbart
företag

Vi har ett
självbetjänande
kundmöte
Vi är en
lågprisaktör

Hållbarhet

Vi lägger vik t
vid att förstå
våra kunder

Styrmodell med tydlig riktning
Julabase™ är Julas gemensamma plattform för alla medarbetare.
JulaBase™ visar vad Jula står för och lyfter fram våra värderingar,
vilka finns beskrivna i Julaandan. Samtidigt ger den oss vägledning
i det dagliga arbetet och hjälper oss att fatta både långsiktiga
och kortsiktiga beslut. Plattformen ger även bra förutsättningar
att kunna fortsätta växa, utvecklas och gemensamt nå våra
affärsmål. JulaBase™ skapar en gemensam grund att stå på.
Under 2019 har Jula implementerat en tydligare styrmodell för
verksamheten vilken har sin naturliga utgångspunkt i JulaBase™.
Styrmodellen ger ytterligare förutsättningar för alla medarbetare och
en tydlig riktning om vart vi ska.

En förutsättning för styrmodellen har varit att den ska rymmas på
en A3-sida och vara enkel för alla inom Jula att förstå. Styrmodellen
omfattar åtta gemensamma mål och ambitioner som vi ska uppnå,
dessa omfattar ekonomiska mål såväl som strategiska inriktningar för
vårt bolag. För att ytterligare förstärka målen och ambitionerna har vi
tagit fram tio affärslogiker som vi gemensamt ska arbeta med för att
nå våra mål. Syftet med detta är att skapa en tydlig riktning om vart
bolaget ska och hur vi ska uppnå detta.
Vi har bestämt att Jula ska vara klimatneutrala senast år 2030, det är
ett av våra sju mål och ambitioner i styrmodellen, likväl som att vi ska
vara ett hållbart företag är en av våra logiker. Vårt hållbarhetsarbete
är en naturlig del i vårt företagande.

Hårda fakta

Omsättning

Rörelseresultat

7 541 MSEK 648 MSEK

Soliditet

39 %
Jula AB
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Intressentdialog och
väsentlighetsanalys
Kunder, medarbetare, ägare, leverantörer, samhälle och myndigheter är Julas primära
intressenter. För oss är det centralt att föra dialoger och hämta information om vad dessa
intressenter anser är väsentligt, så också gällande vårt hållbarhetsarbete. Genom olika
former av intressentdialoger får vi reda på vad som är viktigt. Informationen bearbetas sedan
genom en väsentlighetsanalys för att ge oss förutsättningar att fokusera på de frågor inom
hållbarhetsområdet som våra intressenter anser är mest väsentliga och som vi kan påverka.
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?

Vi har valt att visualisera vår analys i nedanstående modell där vi rubricerar de fyra områden vi ska hantera. Julas hållbarhetsstrategi utgår
sedan från de frågor som har stor betydelse både för våra intressenter och för oss som företag och där vi har möjlighet att påverka.

INTRESSENTERNAS VIKTIGA FRÅGOR INOM HÅLLBARHET
Kund

Medarbetare

Ägare

Leverantörer

Myndighet & Samhälle

Vad är viktigt?

Produktkvalitet och
säkerhet
Transparens
Miljömärkningar
Cirkulerbarhet

Arbetsmiljö
Utveckling och
karriärmöjligheter
Minskad Klimat-påverkan
Affärsetik
Mångfald & jämlikhet

Minskad klimatpåverkan
Långsiktig, hållbar
utveckling
Affärsetik
Mänsliga rättigheter
Antikorruption

Socialt ansvar
Produktkvalitet och
säkerhet
Långsiktig utveckling

Samhällsengagemang
Arbetsmiljö
Återvinning
Lagar, förordingar och
standarder
Minskad klimatpåverkan

Hur kommuniceras det?

Kundundersökningar
Hemsida
Pressmeddelanden
Sociala media
Kundmöten

Medarbetarsamtal
Dialoger
Internkommunikation

Årsredovisning
Pressmeddelanden
Löpande dialog
Samverkansprojket

Leverantörsutvärderingar
Audits
Leverantörsportal
Löpande dialoger

Löpande dialoger
Samverkansprojekt
Studentdialoger
Branschföreningar
Externa seminarier
Tillsynsbesök
Samråd

Hög

Betydelse för intressenter Mycket hög

Intressent
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Uppfylla
Lagar, förordingar och standarder,
sammhällsengagemang.

Prioritera
Långsiktig hållbar utveckling, socialt ansvar,
produktkvalitet & säkerhet, minskad
klimatpåverkan, cirkulerbarhet, utveckling
och kärriärsmöjligheter.

Administrera
Miljömärkningar, återvinning &
avfallshantering, transperens.

Under övervakning
Mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, mångfald
& jämlikhet, antikorruption, affärsetik.

Hög

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019
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Riskpolicy och riskhantering
I Julas verksamhet finns risker. I vår verksamhet arbetar vi aktivt med att hantera och förebygga dessa risker samtidigt som vi utforskar
och utvecklar möjligheterna i riskerna. Jula har en riskhanteringspolicy med tillhörande system och procedurer som utgör ett ramverk för
hur vi hanterar risker i våra bolag. Principer, ansvar, process och rapporteringskrav beskrivs i riskhanteringspolicyn. På ett systematiskt och
kontinuerligt sätt uppmärksammas och analyseras risker och skador och störningar förebyggs. På samma sätt minimeras konsekvenser
av skador och risker.

Riskidentifiering
Risker identifieras löpande i samband med affärsplanering, projekt eller beslut. Jula har en riskhanteringsgrupp som arbetar aktivt med att
bedöma risker som rapporterats. Alla medarbetare har ett ansvar för att riskhanteringspolicyn efterlevs i deras dagliga arbete. Det innebär
också ett ansvar att rapportera eventuella brister eller risker så snart dessa upptäcks. Bolagsknutna chefer (i riskarbetet nämnda som risk-ägare)
för respektive avdelning, funktion eller bolag har ansvar att följa sitt bolags noterade risker, säkerställa åtgärdsplaner, implementera åtgärder
och löpande rapportera aktuell funktions- eller bolagsrisk. Riskerna bedöms utifrån sannolikheten att den inträffar och konsekvenserna det
skulle få i vår verksamhet. Varje risk ges ett riskvärde som sedan analyseras och bedöms. Beslut fattas för vilka åtgärder som skall sättas in.
Jula har valt att redovisa våra hållbarhetsrisker särskilt enligt ovan metod.

Krishantering och kontinuitetsplaner
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 eller extraordinär händelse i vår verksamhet.
Julas handlingsplaner ska säkerställa 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 en verksamhet för ett snabbt återgående i
produktion eller omhändertagande av människor och egendom.

ANTIKORRUPTION

MÄNSKIGA RÄTTIGHETER

SOCIALT ANSVAR

MILJÖ

RAPPORTOMRÅDE/IDENTIFIERADE RISKER

BESKRIVNING OCH INNEBÖRD AV RISK

RISKHANTERING

Råvara
Kemikalier
Energiförbrukning
Klimatpåverkan
Avfall

Råvara - råvaruanvändning i produkter, användning av jungfrulig/återvunnen råvara.
Kemikalier - hälsorisker vid tillverkning och användning.
Energiförbrukning - val av energiavtal, användning, tillgång,
effektiviseringsåtgärder.
Klimatpåverkan - emissioner från transporter, produkttillverkning, produktanvändning och vår verksamhet.
Avfall - från tillverkning, förpackningar och uttjänta produkter.

Produktinnehåll och säkerhetskrav
Skyddsrond
Egenkontroll
Kemikaliehantering
Förbehandlingsanläggning
Transportval
Jula Logistics
Energieffetiviseringsprojekt

Egna verksamheter
Underleverantörer
Produktionsländer
Jämställdhetsfrågor

Egna verksamheter - arbetsmiljörisker, arbetsskador,
stressrelaterade hälsofaktorer, kompetensbrist, jämställdhet
och mångfald.
Underleverantörer - arbetsmiljörisker, arbetsförhållanden.
Produktionsländer - tillverkare i högriskländer.

JulaBase
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Policy mot kränkande särbehandling
Code of Conduct
CSR-revisioner
Fackligt samarbete
Kollektivavtal
Ledarskapsprogram
Medarbetarsamtal

Underleveranörer
Produktionsländer
Marknader

Tillverkning i högriskländer.
Risk för brott mot mänskliga rättigheter, fackföreningsfrihet,
säkerhet och diskriminering.
Risk för avsaknad av anställningsavtal och skälig arbetstid
och lön.
Risk för barnarbete, tvångsarbete.
Risk för diskriminering.

Code of Conduct
Whistle blower system
CSR-revisioner
Leverantörsuppföljningar
Förebyggande utbildningar

Ledande befattningshavare
Leverantörsrelationer
Kundrelatioener

Risk för korruptionsförsök.
Risk med etablering i nya inköpsregioner.
Risk för yttre påverkan av beslutsfattare.
Påverkan av affärsrelationer.

Antikorruptionspolicy
Whistleblower system
Attestordning
Information till alla nyansällda

Jula AB
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Julas riktning är klar,
vi vet vart vi ska.

Vi arbetar för att vara klimatneutrala senast 2030. Det är en självklarhet och en hygienfaktor att
bidra till en värld där även kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov.
Vi berättar om vår resa för att våra intressenter vill veta och för att
inspirera och motivera människor, företag och organisationer att allt
är möjligt. Alla måste vi utveckla och öka vårt engagemang för att
bidra till en hållbar värld.
Under 2019 har vi implementerat en gemensam, heltäckande
styrmodell som visar vår riktning de närmaste åren. Ett av sju
mål är vårt hållbara mål mot ett klimatneutralt 2030. Detta
tillsammans med tio logiker, varav en handlar om att vara ett
hållbart företag, hjälper oss att prioritera vårt arbete och skapa
förutsättningar för en tydlig färdplan för alla inom Jula.

För att göra vårt åtagande greppbart och konkret har vi valt att
göra tydliga avgränsningar. De utsläpp som genereras av att
transportera varor till och från centrallagret och till våra varuhus
inkluderas i vår avgränsning. Vi beräknar även utsläpp från
energianvändningen vid vårt centrallager samt vid alla våra
varuhus i våra uträkningar av växthusgaser. Här ska vi nå netto noll
genom aktiviteter som fossilfria och ännu effektivare transporter,
energi från förnyelsebara källor samt energieffektivisering vid våra
anläggningar. Även om våra beräkningar stannar här, så gör inte
vårt åtagande det. Det omfattar även skarpare krav bakåt i
kedjan på våra leverantörer och tillverkare samt möjligheter för
våra kunder att fixa mera själva och visa vad våra produkter kan
göra för skillnad.

Julas direkta påverkan = 0 CO2
Julas förlängda påverkan = 0 CO2
Julas totala möjlighet att genom krav och effektiva lösningar minska klimatpåverkan
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Tre hållbara fokusområden
Vår hållbara strategi tar sin utgångspunkt i FNs globala mål
och är vårt bidrag i den gemensamma utmaningen för en hållbar framtid. Syftet med att använda de globala målen för vårt
strategiarbete är att tydliggöra vår del till den större helheten. Vi
kan inte göra allt, men som alla kan vi göra en hel del. För att
tydliggöra våra inriktningar inom de områden där vi anser att
vi har störst påverkansmöjligheter har vi valt att arbeta med tre
fokusområden. Inom dessa områden finns underrubriker som
tydliggör vilka avgränsningar vi arbetar inom.

Under 2019 har mycket tid lagts på att implementera och utbilda
vår organisation om innebörden i vårt strategiska ställningstagande. Syftet är att skapa en bredare förståelse och ett djupare
engagemang för frågan, för att på så sätt skapa förutsättningar
för vår organisation att arbeta strukturerat med delmål och
handlingsplaner som ska ta oss till vårt gemensamma mål. 

Maria Ragnarsson
Sustainability Manager

G ÖR DE T SJ ÄLV

VA D I N N EB Ä R DE T FÖ R OSS

Och minska ditt klimatavtryck samtidigt

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

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

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

CIRKULER A M ER A

VA D I N N EB Ä R DE T FÖ R OSS

Ta tillvara jordens resurser och samtidigt
öka vår affär och lönsamhet

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

• Skapa ett lönsamt och cirkulärt kretslopp
• Cirkulärt förhållningssätt i
produktlivs-cykeln
• Tillgängliggöra ny hållbar teknik och
nya innovationer
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSVARSTAG ANDE OCH ÄR LI G

VA D I N N EB Ä R DE T FÖ R OSS
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

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

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Jula AB
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Gör det själv

Vår kvalitetschef Göran Martinsson framför vårt blivande kvalitetscenter i Skara.

Hållbara produkter  
För Jula är det viktigt att vårt erbjudande håller vad det lovar. Det krävs ett gediget arbete för att säkerställa
att de produkter som vi säljer uppfyller aktuella lagkrav och håller god kvalitet. Vår produktframtagningsprocess startar med krav på en produkts innehåll och funktionalitet. Förutom en gedigen intern granskning
av tillhörande produktdokumentation och funktionstestning, så genomför vi sedan stickprover på produkterna. Det sker dels genom inspektion på plats vid tillverkningen, dels med stickprov som skickas till testlabb, innan produkterna levereras till vårt centrallager i Skara.  
Under 2019 inspekterades 1959 artiklar från våra tillverkare
och drygt 95 % fick godkänt att levereras. De som inte klarar
kontrollen får åtgärdas, eller omarbetas innan leverans. Under
året effektiviserades arbetet ytterligare och ett webbaserat inspektionssystem infördes. Systemet möjliggör enklare rapportskrivning direkt i läsplatta samt att tillverkaren själv kan göra en
inspektion direkt i samma system.

TOTA L U T FA L L 201 8

TOTA L U T FA L L 201 9

15%

14%

Test 100 %
Kvalitetsavdelningen har som målsättning att testa och
utvärdera alla nya produkter som marknadsförs under våra
egna varumärken. Vi kallar det ”Test 100%”, och det innebär
att vi förutom granskning av innehåll, certifikat och externa
testresultat även gör funktionstester utifrån ett kundperspektiv
på vårt eget labb. Det är viktigt för oss att kundens förväntningar
på Julas varumärken uppfylls. Med våra tester underkänns en
del produkter som annars hade hamnat på butikshyllan.
Dessa åtgärdas eller utgår sedan innan de når våra kunder.
Metoden identifierar även eventuella svagheter/risker,
som vi sedan förmedlar till våra kollegor som arbetar med
att säkerställa kvaliteten mot tillverkaren.
Arbetet har redan visat på resultat. Andelen kundreklamationer
har märkbart minskat tack vare ”Test 100%”.
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50%

25%

11%

19%

56%

11%

Ej godkänd
Godkänd efter modifiering och ny godkänd kontroll
Godkänd efter ny godkänd kontroll
Godkänd
Arbetet med Test 100% effektiviseras och allt fler produkter testas i vårt labb.

Medarbetare
Gör det själv

JUL AS
KR AV

LE V E R A NTÖR S
U T VÄ R D E R I NG

U PPFÖ L J N I N G
AV K VA L I T E T

VA R U P R O V STE STNI NG OCH
U T VÄ R D E R I NG

K VA L I T E TSKO N T R O L L
D OKU ME NTSGR A NS KNI NG
3 : E PA RTS
T E ST ER

K VA LI TE TSS Ä KR I NG

1 Jula förmedlar krav till leverantör 2 Utvärdera om leverantörern uppfyller Julas krav 3 Nya varuprov testas och värderas 4 Granska tekninsk
dokumentation för uppfyllelse av lagkrav och Julakrav 5 De aktiviteter som görs för att tillverkas enligt våra krav 6 Om tillämpligt, görs tester från
tillverkning av Julas order 7 Kvalitetskontroll genomförs utifrån riskmodell. Inspektioner i fabrik eller ankomstkontroll 8 Uppföljning av krav.

Till 2021 kommer vi bygga ett helt nytt kvalitetscenter med testlabb
och eftermarknadsavdelning. De stora fördelarna med ett kvalitetscenter är att vi knyter ihop hela vår verksamhet och arbetar närmare produkterna. Det nya centret ska skapa bättre förutsättningar
för att arbeta med att säkra vår produktkvalitet och eftermarknadstjänster. Vi vill att våra produkter ska kunna användas längre och
då är detta kvalitetscenter ett steg i rätt riktning och en del av Julas
fortsatta expansion eftersom vi ser god eftermarknad som en viktig
konkurrensfördel.

Standarder gör världen enklare och bättre
Jula är medlemmar i ett antal tekniska standardiseringskommittéer.
Främsta anledningen är att vara tidigt förberedd på kommande krav.
Vi ser det också som ett samhällsengagemang att delta i utveckling
som underlättar handel och förbättrar vardagen för våra kunder.

Myndighetstillsyn
Olika myndigheter gör produktsäkerhetskontroller på våra produkter i Sverige, Norge och Polen. Under 2019 fann myndigheter
några produkter som inte uppfyllde kraven. De flesta fick mindre
anmärkningar om information på märkning som kunde åtgärdas till
nästa tillverkning och vissa artiklar utgick ur sortimentet. Jula stoppade försäljningen av 10 artiklar på grund av kvalitetsbrister varav en
produkt återkallades från kunder.

Kunden i fokus
Julas kundservice har en viktig roll i de kontakter som dagligen
hanteras men också i att påverka processer och funktioner till att bli
så kundvänliga som möjligt. Genom ett nära samarbete med andra
avdelningar ges feedback som leder till utveckling och ett ständigt
fokus på kund.
Många av de förbättringarna som genomförs har också andra positiva effekter. Ett exempel är förändringen i hanteringen av signerade
följesedlar som dels skapat mer tid att hjälpa våra kunder samt att vi

fått bort transporten av de drygt 30 000 kuvert som årligen skickats
från varuhus till kundservice.

Tillgänglighet och enkelhet
Kundservice har under 2019 haft stort fokus på tillgänglig information för kunden och våra medarbetare.
Arbetet med att ta fram och fylla en kunskapsbas där kunden enkelt
kan söka fram information har varit en prioriterad utveckling och
tack vare detta kan kunden nu enklare hitta information som kan
behövs både före och efter sitt köp. Kunskapsbasen har placerats på
hemsidan genom ett nytt, förbättrat chattverktyg. Det nya chattverktyget kommer även att bidra till att bättre hantera kundens ärenden
om det är denna kanal kunden valt att kontakta oss på.
Kundservice har även arbetat fram en kunskapsbas med intern
information som hjälper medarbetarna i hantering av frågor och ger
denna information tillgänglig på ett effektivt och bra sätt. Med hjälp
av detta verktyg säkerställer vi att kunder som kontaktar oss alltid får
korrekt information på snabbast möjliga sätt. Det blir på så sätt en
trygghet både för kunder och medarbetare att ärenden hanteras på
samma sätt och med hjälp av korrekt information.
Om vi kan hjälpa kunden på ett sätt som är anpassat efter kundens
behov och möta kunden i de kanaler där kunden vill bli mött, skapar
vi ett relevant och bra kundmöte. Genom lättillgänglig information
både för medarbetare och kunder säkerställer vi en korrekt hantering och informationsspridning i enlighet med den folklighet och
ärlighet som är en av våra grundvärderingar. 

Jula AB
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Varornas väg
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. Nedan visas en sammanfattning av vår påverkan.

9
8

ÅTE RVINNING
Jula samarbetar med olika partners när det kommer till återvinning.
Våra varuhus, kontor och lager källsorterar wellpapp, krymp- och
sträckfilm och farligt avfall. Genom att betala avgifter för produkter
som vi satt på marknaden kan våra kunder lämna uttjänta
produkter på återvinningscentraler runt om i landet.

FÖR HINDR A AVFALL
Julas sortiment underlättar för våra kunder att själva laga och
förlänga livslängden på trasiga produkter. De produkter som
ändå går till retur, tar vår serviceavdelning, After Sales, hand om.
De bidrar till en mer hållbar utveckling, med mer slit och mindre
släng. Så långt det är möjligt lagas produkter som skickats till
retur, och säljs på någon av våra outlets. Det finns dessutom över
8 300 reservdelar som kan förlänga livet på trasiga produkter.

7
7

7

NÖJDA KU NDER
Jula strävar alltid efter att möta kundernas önskemål.
Utgångspunkten är att Jula ska vara lättillgängligt i
varuhus och på e-handel, och endast sälja säkra
produkter med god kvalitet som uppfyller lagkrav och
kundens förväntningar. Kundens uppfattning om Jula
mäts årligen i olika kundundersökningar.

6
12
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U T-T R A N S P O RT E R
Transport till varuhus sker med extern transportör för
att uppnå effektiv samlastning. Jula har extra hög
pallhöjd för att maximera fyllnadsgraden i bilarna
samt nyttjar tågtransporter. I upphandlingar ställer
Jula krav på miljöutveckling.

Medarbetare
Cirkulera
mera

1

R ÅMATERIA L
Alla steg i produktens livscykel är förknippade med resursförbrukning
och miljöpåverkan. Julas ambition är att ha ett helhetsperspektiv kring
produktens totala livscykel. Därför tas beslut redan i inköpsledet som
påverkar hur produkten påverkas i resten av kedjan, så som val av råvaror,
produkttester, reparationsmöjligheter, end-of-life och förpackningar.

2

LE V ER A N TÖ R ER
En förutsättning för hållbar användning av resurser, bra kvalitet
och möta kundens behov är ett nära samarbete med våra
leverantörer. Julas filialer i Kina underlättar kontakten med våra
leverantörer, som vi ställer krav på utifrån våra värderingar.
Jula utför revisioner, och håller utbildningar om hållbarhet och vår
Code of Conduct, och skapar på så sätt ständiga förbättringar.

3

4
5

I N -T R A N S P O RT ER
Alla Julas sjötransporter går långsammare än vanligt med
så kallad ”slow shipping”, 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 lastbilstransporter mellan Göteborg och centrallagret i
Skara. För att optimera in-transporterna ytterligare, kör Jula
med extra långa lastbilar mellan torrhamnen i Falköping till
centrallagret, detta maximerar fyllnadsgraden och minskar
utsläppen.

U PP VÄ R M N I N G
Julas centrallager är norra Europas största lager. Här har vi satsat
på bergvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla. 68 borrhål
förser vår byggnad och dessutom har vi satsat på närvarostyrd
belysning och täta anslutningar. Koncernen äger även 1,5
vindkraftverk som förser oss med energi.
4 nya verk köps in under 2020.

E N GA GER A DE M E DA R B E TA R E
Jula är ett expansivt företag, och våra engagerade medarbetare är en avgörande faktor för fortsatt utveckling. Vår gemensamma plattform JulaBase™ ger våra medarbetare rätt förutsättningar
i sitt arbete. Företagets värderingar i Julaandan genomsyrar våra handlingar, vilket också främjar
ett gott ledarskap som eftersträvar mångfald och jämställdhet. Målet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som utvecklar och behåller rätt kompetens, och attraherar nya förmågor.

Jula AB
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Reparation och reservdelar
förlänger livslängden
Julas eftermarknadsavdelning har en egen serviceverkstad där produkter kan få nytt liv genom
översyn och reparationer. I Julas sortiment finns idag drygt 6200 aktiva slitagedelar och
reservdelar och totalt finns det över 8300 reservdelar i vårt lager. Trots att kunderna i nuläget inte
själva kan se dem och lägga beställningen, säljs cirka 40 000 reservdelar varje år. Under 2020
startar vi ett projekt med målet att kunderna ska kunna ta del av vårt sortiment på reservdelar
och själva kunna köpa reservdelar.
Outlet och återbruk

14

Genom att ge produkter ett andra liv istället

produkter repareras för att de ska kunna

för

för att materialåtervinna hushållar vi med

nå nya kunder. På så sätt återanvänds

Produkter som inte kan gå till återbruk skickas

resurser. Från kunders reklamerade produkter

en produkt vilket är ett sätt att förlänga

till avfallsentreprenör med ambitionen att, så

och till viss del ångrade köp, sorterar Julas

produktens liv och främja cirkularitet. Det

långt det går, materialåtervinna till olika typer

After Sales-avdelning ut de produkter som

nya kvalitetscenter som byggs under 2020

av fraktioner.

man bedömer går att sälja igen. Vissa

kommer skapa ytterligare förutsättningar
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återbruk

och

eftermarknadstjänster.

Medarbetare
Cirkulera
mera

44%
39%
37%

Andel returer
räddade till
Outlet
2017

2018

1822 villor

84%

Julas återvinning besparar
CO2-utsläpp motsvarande
en årlig uppvärmning av
1822 medelstora villor.

84% av produkterna som säljs
på Outlet är produkter som
annars skulle kasserats.

2019

ÅTERVUNNET MATERIAL 2017/2019 (ton)
Farligt avfall

Järn

Metaller

Papper

Plast

Totalt 2017

20

176

7

2 195

71

Totalt 2018

181

511

10

2 074

62

Totalt 2019

20

273

6

2 010

67

Elektronik

Övrigt verksamhetsavfall Totalt
1 426

4 895

130

1 407

4 375

532

1 349

4 257

Producentansvar
Som producent och importör av varor till

Vid Julas lager uppkommer möjligheter till

men ännu bättre är det att undvika att

våra marknader tar Jula självklart vårt

materialåtervinning. Olika fraktioner sorte-

avfall uppkommer och därefter att återan-

producentansvar för elektronik, batterier

ras ut för att sedan gå till återvinning genom

vända produkter och komponenter. Återan-

och förpackningar. Vi är medlemmar i

vår samarbetspart. Under 2019 gick 65,5%

vändningen arbetar vi med genom vår after

organisationer som ser till att du som

av alla utsorterande fraktioner till materialå-

sales och vårt kommande kvalitetscenter. När

konsument gratis kan lämna in dessa

tervinning, 37,7% gick till energiåtervinning.

det gäller att undvika avfall kommer Jula un-

för

Resterande mängd, 0,8%, gick till deponi.

der 2020 bland annat att starta ett projekt

Det är en minskning från de 1,3% som depo-

med fokus på att se över våra förpackningar

nerades året innan. Vårt mål är naturligtvis

med syfte att eliminera, reducera material

Materialhantering

att eliminera fraktionen som går till deponi

samt se över materialslag i förpackningar. 

Att hantera resurser varsamt och effektivt är

och öka materialåtervinningsgraden. Under

ett viktigt område för att minska vår klimat-

året har Jula bland annat besökt en av vår

påverkan. På Jula arbetar vi med detta från

samarbetsparts anläggningar för att tillsam-

flera olika håll. Vi ska bli materialsmartare.

mans se på ytterligare möjligheter att öka

Med det menar vi att material till våra pro-

materialåtervinningen. Det är även en viktig

dukter behöver väljas på ett smartare sätt,

input till vår nya kvalitetscenter, där vi genom

materialet behöver kunna tas om hand på

aktiv samverkan skapar förutsättningar för

ett smartare sätt efter produktens livslängd

ökad materialåtervinning.

ansvarsfullt

omhändertagande

och

återvinning.

och vi måste använda smartare och mindre material i förpackningar och emballage.

Att materialåtervinna är naturligtvis bra,

Jula AB

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

15

Ansvarsfull och ärlig

2%

Antal leverantörer fördelat över världen: 1 197

SVERIGE

27%

ASIEN

332

(ej Kina)

5%
55

EUROPA

18%
212

Leverantörsutveckling
och revisioner
En central del i Julas inköpsstrategi är en god kontroll över vårt leverantörsled. Idag består 55%
av Julas utbud av produkter som bär våra egna varumärken. Vi gör affären direkt med dem som
tillverkar produkterna och anledningarna till det är flera. Dels vi får bättre priser och kontroll över
produkten. Vi kan får även möjlighet att påverka produktionen samt säkerställa att våra produkter
håller den kvalitet vi utlovar.
Det är komplext att ha ett brett leverantör-

Julas Code of Conduct har vi fastställt ett

med att prioritera den egna andelen av CSR-

sled med flera olika typer att tillverkning på

antal principer och krav som vi förväntar oss

revisioner hos tillverkande leverantörer har

många olika platser. Majoriteten av vår till-

att våra leverantörer följer. De omfattar ett

fortsatt under 2019. Totalt genomfördes 399

verkning sker i Asien, i länder som av amfori

etiskt och ansvarfullt uppträdande, respekt för

egna revisioner på plats hos tillverkare (317

BSCI klassas som så kallade högriskländer.

mänskliga rättigheter och respekt för vår miljö.

under 2017). Det innebär att 97 % av våra
leverantörers tillverkande fabriker i Kina är

Vi är medvetna om de risker inom mänskliga

16

rättigheter, arbetsmiljö och korruption det

Revisioner med poängsystem

reviderade, i jämförelse med 92 % vid början

kan innebära, vårt sätt att hantera och mi-

Jula har sedan en egen inköpsorganisation,

av året. Majoriteten är utförda i Julas egen

nimera dessa risker har varit att genomföra

Global Sourcing, med kontor i Kina och Polen.

regi och alla våra revisorer är certifierade

kontroller hos tillverkaren genom CSR-revisio-

I Kina har Jula kontor på tre olika platser och

enligt SA8000, vilket ger våra revisorer

ner, egna eller via tredje parts organ. Genom

totalt arbetar 36 personer arbetar här. Arbetet

ytterligare
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verktyg

och

förutsättningar

Medarbetare
Ansvarsfull
och ärlig

KINA

50%
594

97% reviderade
97 % av våra leverantörers tillverkande
fabriker i Kina är reviderade, jämfört med
92 % vid början av året. Majoriteten är
utförda i Julas egen regi och alla våra
revisorer är certifierade enligt SA8000.

för att genomföra opartiska revisioner.

Således har 68 % (78% under 2018) av

leverantörer har haft genomgångar av avtal

Resterade tillverkare har blivit godkända av

uppföljande revisioner haft förbättrat resultat.

och Julas Code of conduct för att säkerställa

tredjepartscertifierare. Alla revisoner är inte

Våra revisioner sker i samband med att vi även

att alla krav uppfylls. Under 2020 planeras

förstagångsrevisioner, en viktig del i arbetet

sett över avtalsstrukturen med våra leverantörer.

arbetet med att komma igång egna CSRrevisioner även här.

är att säkerställa att de eventuella avvikelser
och handlingsplaner vi beslutar avhjälps och

På Julas sourcingkontor i Centraleuropa,

implementeras. Av 399 egna revisioner var

med säte i Polen, har arbetet under året

63 (51 under 2018) uppföljningar av tidigare

fokuserats på att etablera och utveckla en

genomföra revisioner. Under de uppföljande

organisation med nödvändig kompetens

revisionerna har 43 (40 under 2018) fått ett

samt integrera denna som en del i vår Global

förbättrat resultat sedan tidigare revision.

sourcing verksamhet. Majoriteten av våra

Jula AB
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Utfall reviderade fabriker
2017
6%

39%

201 8

201 9

6% 10%

15%

11%

45%

Good

38%

Moderate Risk

2%

46%

33%

High Risk

Critical

Så funkar en CSR-revision
VISUEL L BE SIK TNING
AV FABRIK

2

AU D I T- FÖ R B E R E D EL SER

För att få en rättvis och korrekt bild av
arbetsförhållandena 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.

Revisionen inleds med ett möte med
nyckelpersoner från fabriksledningen.
Under mötet görs en kort introduktion
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.

18
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3
INTERVJUE R MED
ANSTÄLLDA

Revisorn förbereder granskningsdokument och går igenom fabrikens
revisionshistorik för att skapa en bättre
förståelse för fabriken.

Jula AB

GR ANS KNING AV
VERK S AMHE T E N
Revisorn ser över dokument såsom
licenser, certifikat, policys, närvarolistor,
disciplinära åtgärder, anställningsavtal,
skydd för unga arbetare, anställningsavtal, löne- och tidrapporter och rutiner.
Överensstämmelse mellan löne- och
tidrapporter och resultat från intervjuer
med arbetare och visuell besiktning.

Revisorn gör en besiktning av fabriken,
lagerbyggnad, eventuella bostäder och
matsalar. En mängd olika aspekter gås
igenom såsom arbetsmiljö, brandsäkerhet
och olika miljöaspekter.

1

50%

4

Medarbetare
Ansvarsfull
och ärlig

Julas Code of Conduct och mänskliga rättigheter
CSR-revisionerna som Jula utför baseras på Julas Code of Conduct.

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

Det är vår uppförande kod som baseras på bland annat ILO och FN:s

följa upp leverantörs- och arbetsvillkor längre ner i leverantörskedjan.

Global Compact. Regler om maximal arbetstid och minimilöner, att
barnarbete, tvångsarbete och diskriminering inte förekommer och

Långsiktiga förbättringar

att föreningsfrihet gäller är några av de krav som regleras. Julas

På Jula tror vi att de långsiktiga förbättringarna görs genom ökad

Code of Conduct är en del av vår affärsetiska grund som gäller för

kunskap och medvetenhet samt genom ömsesidig respekt och

alla affärsrelationer med leverantörer. Koden är en del av vårt avtal

förtroende för varandras förutsättningar. Det behöver finnas en

och utfallet från våra reviderade fabriker verkar som resultatindikator

känsla av trygghet i att det handlar om ett långsiktigt arbete som

för hur vår Code of Conduct uppfylls. Vid revisioner av tillverkande

delvis görs gemensamt. Målet är att skapa en förståelse för fördelarna

fabriker följer vi upp att kraven tillgodoses och erbjuder stöttning för

med social - och miljömässig utveckling, till exempel bättre kvalitet,

att skapa förståelse och bidra till förbättringar.

lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och lägre kostnader.
Revisionen ser vi som ett första steg för detta.

Utmaningar
Hälsa och säkerhet, arbetstider, löner och miljö är de vanligaste

Visslarsystem

utmaningarna som förekommer hos våra leverantörer. Transparent

Utöver de revisioner som vi utför på plats i fabriker, har vi ytterligare

dokumentation av arbetstider och löner är en väsentlig utmaning

en kanal där anställda kan göra anonyma anmälningar om

att få ta del av och utan korrekta tidrapporter är det omöjligt att

missförhållanden på fabriken. Missförhållanden ska vara kopplade till

beräkna leverantörens lön och övertidsersättning. Detta kan leda

de krav som vi har i vår Code of Conduct. För att fånga upp eventuella

till att förbättringar inte sker och att risker inte minimeras. Genom

missförhållande har Jula ett whistlerblower-system, genom det kan

ärlighet, öppen dialog och en gemensam åtgärdsplan utifrån en

de anställda berätta saker som de eventuellt inte vågat berätta om

grundorsaksanalys minimerar vi risken att avvikelserna händer igen

under våra besök eller som kommer upp vid ett annat tillfälle. Länk

och att förbättringar implementeras. Förutsättningar för detta skapar

till Julas whistleblower ska finnas tillgänglig hos leverantörer som

genom en ärlighet, öppenhet och Julas ansvar sträcker sig i hela

tillverkar våra produkter. 

leverantörskedjan bakåt. Med vår komplexa leverantörskedja är det

UP P FÖL J N ING AV
ÅTGÄRDSP L AN (C AP)
Revisorn följer upp åtgärdsplanen där
fabriken har definierat grundorsaker till
avvikelserna samt förebyggande åtgärder.
Foto verifierar att avvikelserna är
åtgärdade.

7

NYFIKEN PÅ J U L A S
CODE OF COND U C T ?

AV S LU T N I N GS MÖTE

UPPFÖL JNINGS RE VIS ION

Ni hittar den senaste versionen
på vår hemsida; jula.se

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.

Nästa revision hos fabriken görs beroende på senaste resultatet. För kritiska
leverantörer görs nästa revision inom 3
till 9 månader.

5

6
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Vår klimatpåverkan
Att vara ett företag i expansion och samtidig arbeta för att minska sin klimatpåverkan är en utmaning.
Totalt sett har vår påverkan blivit större under 2019 jämfört med 2018, det beror på att vår verksamhet
expanderar. Vi har satt ett tydligt mål inom Jula, vi ska vara klimatneutrala 2030.
Inom scoopet för beräkningarna av vårt klimatavtryck ingår

större insats vid vårt centrallager i Skara där vi under hösten bytt ut

energianvändning och transporter. Under året har ett antalaktiviteter

1280 armaturer till energieffektiva LED-lösningar. Vi kalkylerar med

genomförts på vår resa mot vårt mål och vi kan ändock se tydliga

en besparing på 2300 MWh per år och redan vid årsskiftet ser vi en

resultat inom ramen för det arbete vi lagt ner.

besparing på över 715 000 kWh., vilket motsvarar 10% minskning
jämfört med tidigare år. Totalt sett har energiförbrukningen vid Julas

Energianvändning

varuhus och Centrallager minskat från 48 581 MWh 2018 till 47 681

Ett mål som Jula arbetar för är att all energi vi köper till våra butiker

MWh under 2019 trots att två nya enheter har tillkommit.

runt om i världen, samt till vårt Centrallager i Skara, kommer från
förnyelsebara källor. Under 2019 är andelen energi från förnyelsebara

Transporter

källor 85% (jfr 83% 2018). I Sverige, där vi har våra flesta varuhus,

Jula transporterar gods över långa distanser. Effektiva transporter

samt vårt centrallager är andelen förnyelsebar energi 98% (jfr

är centralt för vår verksamhet, för att säkra varupåfyllnad och

97% 2018). Jula-koncernen äger även vindkraftverk. Under 2019

hålla låga priser på våra produkter. Men även för att ta ett ansvar

producerades el motsvarande 4 000 MWh från Julas vindkraftverk

över vår klimatpåverkan. Jula har ett nära samarbete med våra

vilket motsvarar 63% av den energi Julas centrallager förbrukade

transportörer och under året har bland annat nya samarbetsavtal

2019 (jfr 56% 2018). Under början av 2020 införskaffar koncernen

arbetats fram. Inom ramen för dessa har Jula ställt tydliga krav på att

ytterligare 4 vindkraftverk.

transportörernas fordonsflotta ska förberedas för fossilfria alternativ
för Julas räkning. Senast 2025 ska 100% av Julas transporter ut till

1280
lysrör

Minskad elförbrukning vid
Julas centrallager tack vare att
1280 lysrörsarmaturer har byts
ut till energieffektiv LED
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Vi fortsätter på vår

butiker ske med fossilfria transporter. Med hjälp av systerföretaget

inslagna väg med att

Jula Logistics tågvagnar och torrhamnen i Falköping går redan nu

ersätta belysning till

containertransporterna från Göteborgs hamn till Falköping med tåg.

effektiva

LED-alter-

Därifrån transporteras containers genom en dispens för långa fordon

nativ. Under året har

vidare till Centrallagret i Skara. Dessa transporter drivs med biodiesel.

belysningen i en ex-

Till torrhamnen i Falköping sker även veckovisa transporter av gods

isterande butik bytts

med tåg från Italien. Under 2019 sker 43,7% av Julas transporter

till LED, samt att de

ut till butiker i Sverige med fossilfria alternativ, bland annat genom

nyetableringar

vi

biodrivmedel och tåg till delar av våra butiker i norr. Resan mot

gjort inreds med LED-

fossilfria transporter innefattar även våra globala transporter där

belysning

arbetet fortsätter.

invändigt

likväl som utvändigt.

Emissioner i relation till vår omsättning har minskat till 0,37%

Vi har även gjort en

(jfr 0,39% 2018). 

Medarbetare
Ansvarsfull
och ärlig

MILJÖDATA
ENERGIANVÄNDNING VARUHUS OCH LAGER
Elförbrukning egenägda varuhus, Sverige
Elförbrukning kWh/m2

Fjärrvärmeförbrukning egenägda varuhus, Sverige
Elförbrukning hyrda varuhus, Sverige (endast verksamhetsel)

2017

2018

2019

5 740

5 641

5 664

117

115

115

2 168

2 298

2 219

11 113

12 946

13 514

112

113

113

Energianvändning, centrallager MWh

7 352

7 143

6 352

Elanvändning varuhus, Polen MWh

6 104

6 421

5 720

Elanvändning varuhus, Norge MWh

13 066

14 132

14 212

Totalt energiförbrukning MWh

45 543

48 581

47 681

Totalt scope 1 (egna utsläpp)

172

177

175

Tjänsteresor Julas flyg

25

27

19

Tjänsteresor Julas bilar

147

150

156

Totalt scope 2 (energianvändning)

6 687

7 035

6 221

Elförbrukning kWh/m2

KOLDIOXIDAVTRYCK – FRÅN FABRIK TILL VARUHUS (ton CO2)

Varuhus totalt

6 652

6 930

6 191

Sverige1

1 054

856

871

Norge2

715

715

572

4 883

5 359

4 748

Centrallager och huvudkontor

35

105

30

Totalt scope 3 (indirekta utsläpp)

20 218

29 590

30 809

Logistik

18 303

26 295

27 472

Tjänsteresor (Flyg, tåg och hyrbilar)

254

121

163

Tryckt material

1 661

3 174

3 174

Totalt koldioxidutsläpp

27 076

36 803

37 205

Flyg

306

451

321

Sjö

8 974

11 289

11 533

Väg

9 023

14 555

15 618

Totalt ton CO2

18 303

26 295

27 472

3,9

5,3

4,9

3 910

3 910

4 000

2

Polen

1

KOLDIOXIDUTSLÄPP – LOGISTIK (ton CO2)

Nyckeltal
CO2 utsläpp per omsättning (ton/milj SEK)
ELPRODUKTION FRÅN EGNA ANDELAR I VINDKRAFTVERK
Elproduktion (MWh)
1 Market-based method
2 Location-based method
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Vår arbetsplats
För Jula har arbetsmiljön alltid varit ett viktigt område. Vi vill ha en arbetsmiljö där alla
känner sig trygga och kan växa. Målsättningen med att säkerställa en fysiskt och psykosocialt
trygg, säker och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för skador och
ohälsa uppmärksammas och åtgärdas effektivt, är inget nytt. Under 2019 har Jula ytterligare
fokuserat på detta och genomfört ett projekt med syfte att säkerställa kvalitet och systematik i
arbetsmiljöarbetet i vår svenska organisation.
Arbetet har under året varit omfattande och sträckt sig över olika

stöd för tillbudsrapportering, riskbedömningar och skyddsronder som

områden. Det började med en genomlysning under 2018 och med

innebär bättre tillgänglighet och bättre möjligheter till uppföljning på

grund i denna har projektet bland annat förtydligat ansvar i alla led,

alla nivåer.

reviderat policys och rutiner, gjort grundriskbedömningar för samtliga verksamheter samt tagit fram bättre verktyg för chefer. Verktyg

Under året har samtliga varuhuschefer och ställföreträdande varuhus-

som skapar bättre förutsättningar för uppföljning och systematik på

chefer fått utbildning med syfte att skapa förståelse för Julas systematiska

helheten. Arbetet har skett i samarbete mellan chefer, stödfunktio-

arbetsmiljöarbete och vilket ansvar de förväntas ta i detta.

ner, skyddsorganisation och företagshälsovården.
Med detta arbete känner vi oss trygga i att vi tagit ett stort steg i rätt

22

Fokus har legat på att underlätta för chefer att ta sitt ansvar genom

riktning och genomarbetat en viktig fråga. En god arbetsmiljö är en för-

att skapa enkla verktyg som stöd. Bland annat har Jula tagit fram ett

utsättning för att våra medarbetare ska känna trivsel och engagemang

årshjul som åskådliggör arbetsmiljöåret samt utvecklat ett system-

och därmed nå goda resultat i arbetet.
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NYCKELTAL MEDARBETARE (2019-12-31)
2017

47%

Kvinnor

53%
Män

2018

2019

Antal årsanställda
Sverige
Norge
Polen
Asien

2 060
1 274
425
331
30

2 215
1 459
415
305
36

2 424
1 683
425
280
36

Personalomsättning %

10,2 % *

12,7 % *

10,13 % *

Genomsnittsålder

34,47

34,04

34,21

Könsfördelning total
Män
Kvinnor

56 %
44 %

54 %
46 %

53 %
47 %

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

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

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

101
72
0

144
83
0

139
69
0

Sjukfrånvaro %
Jula AB
Jula Sverige AB
Norge
Polen
Rapportering av tillbud
Sverige
Norge
Polen**

* antalet avgångar (tillsvidareanställda och provanställda) under under året i förhållande till
antalet anställda vid årets början.
** uppgift saknas.

Vår kulturresa
Utmärkande för framgångsrika kulturer är att det finns en tydlig-

Enligt Julas ledarskapsfilosofi är uppdraget att "skapa förutsättning-

het kring varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr

ar för medarbetare och grupper att fungera effektivt med hänsyn till

företaget och en tydlig vision som visar alla på företaget vad

uppdraget och förväntat resultat. Ledarskapet i Jula ska därför präglas

målet är och hur det ska uppnås. Våra medarbetares motivation

av ett situationsanpassat ledarskap och ha in utgångspunkt i Julaandan.

och engagemang avgörs inte enbart av våra ekonomiska fram-

En ledare på Jula ska ha förmågan att utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv

gångar, utan en stor del beror även på vilken typ av ledarskap vi har.

använda medarbetarnas och gruppers samlade erfarenheter, engagemang,
vilja och kompetens till att hantera och lösa sin uppgift och nå sina mål. ”

Julas ledarskapsfilosofi ligger till grund för det omfattande, välutvecklade ledarskapsprogram, företaget införde redan 2014.

Jula utmanar även mer traditionella processer som exempelvis stora årliga

Genom Julas unika ledarskapsmodell ges mer ”mjuka värden” en

medarbetarundersökningar till fördel för öppen dialog och tydligt ansvar.

naturlig plats i verksamheten. Här skapas bra förutsättningar för

Målsättningen är att skapa ett klimat där vi ser individen och varandra, där

individen att kunna ta ansvar för företagets fortsatta framgång.

vi tar ansvar för en kontinuerlig feedbackkultur, och där vi kan utvecklas
tillsammans.

Under 2019 har 98 personer gått något av våra ledarskapsprogram,
och totalt har över 500 chefer och ledare genomgått utbildningen.
NYCKELTAL FÖRDELAT PÅ ÅLDER OCH KÖN – 2019
0-29

30-49

50-

Män

Kvinnor

Medarbetare – Huvudkontor

46

188

88

Medarbetare –Centrallager

77

163

63

367

258

Företagsledning, antal

0

3

4

7

0

Styrelseledamöter, antal (Jula AB)

1

0

8

7

2
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Inom Jula ser vi en tydlig koppling mellan att jobba med värdegrunden

Antikorruption och affärsetik

och att jobba med ledarskapet.

För att inte påverkas av olämpliga påtryckningar eller gåvor från

Utvecklingsinsatsen är en viktig del i Julas framgång de senaste åren,

leverantörer eller andra samarbetspartners har Jula arbetat fram

och att Jula går mot strömmen och tar marknadsandelar i en delvis

ett regelverk gällande god affärsetik. Ingen påverkan som är,

vikande konjunktur.

eller som kan uppfattas som en muta får tas emot eller erbjudas.
Vår Antikorruptionspolicy sammanfattar dessa riktlinjer och den finns

Mångfald, Jämlikhet och diskriminering

tillgänglig för alla medarbetare. I samband med denna finns även

Julas personalsammansättning ska spegla samhället i stort och vi

information om Julas whistleblowersystem. Syftet med systemet är att

arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med mångfald. Vi ser mång-

fånga upp eventuella missförhållanden och att öka transparensen.

fald som en förutsättning då vår arbetsplats ska spegla samhället i stort

Rättssäkerheten för den anställda är viktig, varför anmälningar kan

och alla ges samma möjligheter att utvecklas och växa.

göras anonymt. Systemet är en kanal för att rapportera eventuella
missförhållanden, så som mobbing, allvarliga brott mot arbetsmiljö-

Totalt sett är vi en jämställd arbetsplats där förhållandet mellan män

lagen, mutor och stölder. Under 2019 har systemet använts tre gånger,

och kvinnor är 53% män mot 47% kvinnor (jfr 54% män och 46%

ärendena har hanterats enligt vårt regelverk och efter analys har de

kvinnor 2018). Under året har två kvinnor valts in i styrelsen för Jula AB

kunnat åtgärdats.

som idag består av fem män och två kvinnor.
Under 2020 planeras en utbildning inom antikorruption att genomPå Jula finns tydliga policys och riktlinjer som stöd för våra medarbetare

föras i delar av verksamheten med syfte att skapa ytterligare förståelse

kring exempelvis mutor, alkohol och droger samt diskriminering. Vi litar

inom verksamheten. 

på våra medarbetare och låter alla ta ett stort eget ansvar, vi bedömer
samtidigt att värderingar och spelregler är ett välbehövligt stöd
gällande dessa viktiga frågor.
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The Hunger Project Sweden
I Bangladesh arbetar The Hunger Project med att mobilisera samhällen för en mer inkluderande och lokal demokrati. De arbetar tillsammans med lokala beslutsfattande organ, det lokala civilsamhället
och volontärer för att uppnå FN:s globala mål från gräsrotsnivå. Jula
stödjer projektet sedan 2014 och har under 2019 invsterat i projektets
arbete i Manikganj, Bangladesh.
Flickors rättigheter
84 personer deltog i gårdsmöten om att stoppa könsbaserat våld.
600 personer deltog i gårdsmöten för att stoppa hemgift.
437 personer deltog i gårdsmöten för att stoppa barnäktenskap.
13 kampanjer mot barnäktenskap hölls där totalt 444 personer
deltog.
1 000 days nutrition
300 kvinnor deltog i programmet De första 1 000 dagarna, från att
en kvinna blir gravid fram till barnets tvåårsdag, har stor inverkan
på hur barnet senare kommer att utvecklas och påverkas av hunger
och fattigdom. Riktade insatser på detta stadium, gör det möjligt att
främja hälsa och utveckling för barnet, hela samhällen och nationer.

Jag säger till mina barnbarn, pojke som flicka,
att det viktigaste är att
utbilda sig, stärkas och bli
självförsörjande
- Anju Aktar, Bangldesh
Foto: The Hunger Project
Kvinnors ledarskap
119 kvinnor deltog i program för att stärka sitt ledarskap och utbilda i
jämställdhetsfrågor.
Anju Aktar kom i kontakt med Hungerprojektet Bangladesh 2012.
Där hittade hon andra kvinnor som också ville se en social utveckling.
Efter utbildning med Hungerprojektet upptäckte Anju och de
andra kvinnorna att komposten på deras lokala marknad var full
av bekämpningsmedel och började därför sälja sin egen organiska
kompost. Vinsten går till en spargrupp som lånar ut pengar till kvinnor
så att fler kan starta och driva företag. Inkomsten de får investerar de
vidare i sina döttrar.

Jula Bydgoszcz, Polen
Jula firade öppnandet av det 100:e varuhuset i Bygdoszcz, Polen, under
hösten 2019. I samband med detta valde Jula tillsammans med stadsfullmäktige i staden ut platser i staden som behövde rustas upp. Jula-teamet
reparerade välkända platser; två pergolor i parkerna samt bron över floden
Brda. På samtliga platser där vi renoverade, satte vi upp skyltar med texten
”Renoverad av Jula”. Alla aktiviteterna ingår i den övergripande CSRstrategin som Jula tillämpar i Polen tillsammans med andra aktörer
och som är en del av programmen "Jula - den goda grannen" och
"Hemmaverksta’n".
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Jula engagerar sig lokalt

Jula stöttar Cancerforskning

Julas lokala engagemang är fortsatt starkt. Som en stor arbetsgivare i
Skara känner vi ett starkt ansvarstagande för Skara och omgivande kommuner. Jula har framför allt valt att sponsra många av de större föreningarna i Skara med fokus på lagidrott och ungdomsverksamhet. Under
2019 tecknades ett nytt sponsoravtal med Skara HF. Det känns bra att
vara en viktig del i en verksamhet som vi vet berör och engagerar många
Skarabor. Det är även viktigt för Skara att Skara HF lyckas då klubben är
en viktig del i utvecklingen av Skara handbollsgymnasium.

Under åren har Jula på olika sätt stöttat cancerforskning och 2019 var
inget undantag. Sommargåvan till Julas personal var en gåva till Ung
Cancer - en ideell medlemsorganisation för drabbade och närstående
unga vuxna.
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Styrelsens uttalande om redovisningen
Hållbarhetsredovisningen är utgiven av Jula AB:s styrelse och omfattar Jula AB med organisationsnummer 556250–6252. Redovisningen är
en bilaga till Jula AB:s förvaltningsberättelse. Innehållet i redovisningen speglar de frågor som är väsentliga för Jula utifrån vår verksamhets
påverkan på människor och miljö, samt 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, årlig 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 20 mars 2020

Karl-Johan Blank
Ägare

Peder Larsson
Styrelseordförande

Hans-Åke Persson
Styrelseledamot

Thomas Evertsson
Styrelseledamot

Christian Blank
Styrelseledamot

Patrik Ragnar
Styrelseledamot

Rune Brunberg Johansen
Styrelseledamot

Kajsa Claesson
Styrelseledamot

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 för år 2019 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs 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 17 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anders Bergman
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."

