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Om Jula
Vi vill motivera människor att själva förenkla sin vardag och skapa sig 

ett aktivt och roligt liv. Vi vill att människor ska vilja fixa saker själva. 

Vi erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment 

av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Jula 

bedriver renodlad handelsverksamhet och har ett erbjudande på runt 

15 000 artiklar emot kund.

Våra egna varumärken

Antal varuhus

Tillväxten under 2017: 
3 varuhus i Sverige, 3 st i Norge.  

51
Sverige

12
Polen

33
Norge

SAMTLIGA SIFFROR GÄLLER FÖR 2017

Hårda fakta
Omsättning 6 503 MSEK
Rörelseresultat 442 MSEK
Investeringar 68 MSEK
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JULA ÄR FÖRETAGET, som sprunget ur den skaraborgska myllan, 

präglas av hårt arbete, ansvarstagande och att hela tiden utvecklas. 

Vi tror att varje människas kraft att själv lösa sina behov kommer 

driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  Vi säljer produkter för 

"gör-det-självare" och försöker samtidigt själva att leva upp till detta. 

Genom oss själva känner vi våra kunder. Ett exempel på "gör-det-

själv"-traditionen är att alltid ta tag i problemen och försöka göra 

någonting åt dem. Tillsammans ska vi tar ansvar för framtida genera-

tioners möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Jula är ett är handelsföretag, men vårt ansvar sträcker sig längre 

än så. Vi måste, och vi vill, ta hänsyn till våra produkters hela livscykel. 

Julas föregående strategi sträckte sig till 2020. För hållbarhet är lång-

siktighet en av de avgörande nycklarna och det är viktigt att ta en tyd-

lig riktning på en längre horisont. Under 2017 har vi lagt mycket fokus 

på att tydliggöra och förenkla vår hållbarhetsstrategi för att göra den 

mer affärsinriktad. Jula har tillsammans med våra intressenter tagit 

Världen förändras i en allt snabbare takt. Vi som 
handelsföretag står inför flertalet utmaningar, 
klimatförändringar, växande sociala obalanser, snabb 
digitalisering och ökade kundkrav. De val vi gör idag 
påverkar världen imorgon. Om vi ska kunna lämna över 
vår planet till kommande generationer krävs förändring. 

En hållbar värld

Karl-Johan Blank
Ägare och koncernchef

Joachim Frykberg 
VD Jula AB

fram följande strategiska inriktningar; Gör det själv, Cirkulär ekonomi 

samt Ansvarstagande.  Vår hållbarhetsvision sträcker sig nu till 2040. 

Vår förhoppning är, förutom att minimera vår sociala och miljömäs-

siga påverkan, att stärka vårt varumärke, skapa engagerade medar-

betare och skapa hållbara affärslösningar. Integreringen av vårt håll-

barhetsarbete och en långsiktig ambition är avgörande för att skapa 

långsiktig lönsamhet och framgång.

Jula är företaget som aldrig står still. 2017 var året då 6 antal nya 

varhus öppnades, kunderna erbjöds nya sätt att handla av oss såsom 

e-handel och "Hämta i varuhus". Det var ett år med stort digitalt 

fokus då vår traditionella katalog skrotades för att ge plats för vår nya 

app. Det vi kan göra idag hjälper vår värld imorgon. 

FÖR MIG SOM ägare har det alltid varit tydligt vad Jula står för. Vi skall väcka nyfikenheten 

hos kunden att vilja fixa saker i egen regi. Vi skall vara ett ansvarstagande företag. Våra 

kunder skall vara nöjda med våra produkter, inte bara vid användningen utan också känna 

en trygghet över hur produkterna är framtagna. Hos oss skall hållbarhet vara en självklar-

het och en del av vårt entreprenörskap. 

För att skapa tydlighet i vårt erbjudande och beskriva våra grundstenar för alla har vi 

under året arbetat intensivt med att ta fram något som vi kallar JulaBase. Där beskriver 

vi våra grundstenar, vad som utmärker Jula och hur vi vill uppfattas. Det är även här som 

vårt hållbarhetsarbete finner sin grund. Vi har mycket att vara stolta över. Det är viktigt att 

Jula tar ett fortsatt stort ansvar för hållbarhetsfrågor. Vi kan, tillsammans med våra kunder, 

göra världen lite mer hållbar. 

Jula – ett ansvarstagande företag
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Vilka vi är

Intressentdialog
Vårt hållbarhetsarbete genomsyras av vad våra intressenter tycker är väsentligt. 
Vår dialog har mynnat ut i följande strategiska inriktningar; Gör det själv, Cirkulär 

ekonomi samt Ansvarstagande. 

INTRESSENT

Kunder Löpande kundundersökningar, hemsida, sociala medier Bra produkter

Medarbetare Kommunikation via medarbetarsamtal 114

Leverantörer Självskattningsformulär, rullande Audits, löpande dialoger via inköp 138

Ägare, Styrelse Löpande dialog  –

Samhället Studentdialoger, medverkan i Branschföreningar, externa seminarier 6

Myndigheter Tillsynsbesök, samråd 3

Bra produkter 
Produktsäkerhet  
God kvalitet 
Lönsamma affärer 
God arbetsmiljö 
Mänskliga rättigheter  
Utveckling och karriärmöjligheter 
Affärsetik  
Teknikutveckling 
Transparens  
Regelbunden kommunikation  
Transportoptimering  
Mångfald  
Minskad miljöpåverkan 
Teknikutveckling

KANAL VÄSENTLIGT

VÅ RT SY F T E
Med vårt ursprung i det svenska självförsörjande  
jordbruket och vår strävan i att få alla människor att vilja göra saker 
själva är hållbarhet en del i allt vi gör. 

VÅ R H Å L L B A R H E T S V I S I O N
Vår vision är att, med varje människas kraft, lösa behov och driva ut-
vecklingen mot ett hållbart samhälle där vi alla tillsammans tar ansvar 
för framtida generationers möjligheter att själva tillfredsställa sina 
behov. Samtidigt som vi är det ansvarstagande och rättvisa företaget.

J U L A A N D A N
Julaandan är kulturen som byggt Jula och som gör oss framgångsrikt. 
Enkelt förklarat är Julaandan vårt sätt att vara i hela organisationen 
från Nordnorge ner till södra Polen – men också i våra varuhus, i våra 
lager och på våra kontor.
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Jula stödjer FN:s mål för en global utveckling
2015 antog världens länder FN:s globala mål för en hållbar utveckling. För första gången åtog sig 193 länder 
tillsammans med näringslivet 17 mål som åsyftar att tillsammans bekämpa fattigdom, ojämlikhet samt 
klimatförändring. Julas hållbarhetsarbete kan kopplas till många av de globala målen. Starkast samband till vår 
ambition ser vi följande mål:

Policy & Riskhantering 
Julas hållbarhetsarbete utgår från svenska lagar och regler. Det interna ramverket består främst av 

våra värderingar, Julas hållbarhetsrelaterade policys och vår Code of conduct.  

Arbete gällande att identifiera och kvantifiera relevanta mål kopplat till vår ambition är pågående  
och avser att fastställas under nästkommande år. 

G Ö R D E T S J Ä LV
Möjliggöra för varje människa att  
bidra till ett hållbart samhälle

C I R KU L Ä R  
E KO N O M I
Skapa ett lönsamt och cirkulärt 
kretslopp

A N SVA R STA G A N D E
Skapa ansvarstagande i alla led

RAPPORTOMRÅDE / RISKER

Miljö 
• Råvaruförbrukning        
   (Cirkulärt kretslopp)  
• Energiförbrukning 
• Klimatpåverkan

Julas verksamhetspolicy Skyddsrond  
Kemikaliehantering  
Egenkontroll  
Förbehandlingsanläggning 
Val av resurseffektiva transporter

Energikartläggning inlämnad  
Förbehandlingstillstånd Centrallager 
Ny app istället för katalog 
Ny upphandling gällande avfall 
Beräkning av koldioxidutsläpp

Sociala förhållanden  
& Personal 
• Egna verksamheter 
• Underleverantörer 
• Produktionsländer 
• Jämställdhetsfrågor 
• Anställningsvillkor 
• Anställdas säkerhet

Kollektivavtal 
Arbetsmiljöpolicy 
Policy mot kränkande  
särbehandling  
Code of conduct

Samarbete med facket 
Skyddsrond  
Medarbetarsamtal 
Medarbetarundersökningar 

Arbetsmiljöinventering gjord 
Ledarskapsutbildning 
Nytt projekt GPS initierat 
Vår kulturresa

Mänskliga rättigheter 
• Underleverantörer  
• Marknader 

Code of conduct Whistle blower system 
Riskbedömning av leverantörer  
Leverantörsuppföljning  
Förebyggande utbildningar

Fortsatt uppbyggnad av Jula Asia  
Ny Senior Quality and Compliance 
Manager 
Produkt och CSR revisioner

Antikorruption 
• Ledande  
    befattningshavare 
• Leverantörsrelationer     
    (inköp) 
• Kundrelationer

Antikorruptionspolicy Whistle blower system 
Utbildning 
Koncentrerad attestordning till 
ledningsgrupp

Utbildning av policyn påbörjad 

POLICY RISKHANTERING AKTIVITETER 2017

• Informera och utbilda 
• Inspirera och förenkla för alla att bli hemmafixare
• Tillgängliggöra enkla hållbara alternativ
• Transparens och ärlighet i vårt erbjudande

• Skapa ekonomiska incitament
• Cirkulärt förhållningssätt i hela produktlivscykel
• Klimatneutrala logistiklösningar
• Förnyelsebar energi i vår värdekedja
• Tillgängliggöra ny hållbar teknik och innovationer

• Driva utvecklingen mot ansvarstagande leverantörer
• Verka för trygga arbetsplatser där alla kan växa
• Verka för jämställdhet och mångfald
• Investera i utvecklingsprojekt
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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 avgörande. Målet är att vara en  
attraktiv arbetsgivare som attraherar nya förmågor, utvecklar och  
behåller rätt kompetens. Jula främjar ett gott ledarskap som eftersträvar  
mångfald och jämställdhet samt genomsyras av våra värderingar, vår Julaanda,  
se sidan 21. 

Exempel på aspekter är hälsa och säkerhet, utbildning,  
mångfald och jämställdhet.

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 pall-
höjd för att maximera fyllnadsgrad. I upphandlingar 
ställer Jula krav på miljöutveckling.

Aspekten är klimatutsläpp

VA R U H U S  O C H  N ÖJ D A KU N D E R
Jula arbetar proaktivt med produkternas kvalitet för att våra 
kunder ska vara nöjda med och använda våra produkter under 
lång tid. Arbetet med att effektivisera processer för att bättre 
fånga upp produkter med brister fortsatte under 2017.  
Utgångspunkten är att Jula endast säljer säkra produkter  
med god kvalitet som uppfyller lagkrav och kundens  
förväntningar, se sidorna 8-9. Kundens uppfattning om  
Jula mäts årligen i olika kundundersökningar.

Exempel på aspekter är hälsa och säkerhet, märkning  
och energi

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 service 
och returer finns vår serviceavdelning till hands. De finns till 
för våra kunder men även för att bidra till en mer hållbar 
utveckling med mer slit och mindre släng. Så långt det går 
lagas dessa produkter och säljs på våra outlets. Det finns över 
8000 reservdelar som kan förlänga livet på trasiga produkter, 
för mer information se sidan 15. 

ÅT E R V I N N I N G
Julas samarbetar med olika partners och i Julas varuhus, kontor 
och lager källsorteras wellpapp, mjukplast samt farligt avfall. 
Genom att betala avgifter för produkter som vi satt på markna-
den kan våra kunder lämna uttjänta produkter på återvinnings-
centraler runt om i landet. Läs mer på sidorna 15-16.

Varornas väg
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Jula påverkar människor och miljö i alla delar i produktens livscykel, 
från råvaruframställning och tillverkning till transporter, inköp och 
försäljning, användning och återvinning av våra produkter. I varans  
cykel visas några fokusområden under året.

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 hela livscykel. Redan i inköpsledet tas beslut som påverkar hur 
produkten kommer att hanteras i resten av kedjan, produkttester, val av 
råvaror, beslut om förpackningar osv. Läs mer om Julas förhållningssätt på 
sidorna 8-9.

L E V E R A N TÖ R E R
En förutsättning för bra kvalitet, hållbar användning av resurser 
och för 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 för en nära  
kontakt med våra leverantörer och utför revisioner samt håller  
utbildningar om hållbarhet och Code of conduct. Du hittar mer 
information på sidorna 10-13.

Exempel på aspekter är föreningsfrihet, diskriminering   
och leverantörsutvärdering.

I N T R A N S P O RT E R
Alla Julas sjötransporter går långsammare 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. 
Miljön är givetvis den stora vinnaren, på årsbasis är det 
cirka 5000 färre lastbilstransporter mellan Göteborg och 
Skara. Sen 2015 kör Jula med extra långa lastbilar mellan 
godsterminalen i Falköping och centrallagret i Skara för att 
minska antalet transporter och ytterligare utsläpp. Läs mer 
om lösningen på sidan 16. 

Aspekten är klimatutsläpp.

L A G E R O C H  KO N TO R
Julas centrallager och huvudkontor i Skara är till ca 80 % själv-
försörjande på energi från Julas vindkraftverk. Byggnaden förses 
med bergvärme från 72 borrhål och är energioptimerat med bland 
annat närvarostyrd belysning och täta anslutningar.

Exempel på aspekter är energi och utsläpp.

Varornas väg
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Kunden är allt
Jula erbjuder produkter som gör livet lättare. Vi arbetar aktivt för att produkterna ska vara säkra, 
ha god kvalitet och påverka miljö så lite som möjligt. Genom en nära dialog med våra kunder 
fångar vi upp förväntningar och åsikter för att ständigt kunna förbättra våra produkter. Allt för att 
få rätt vara till rätt pris på rätt sätt.

Hållbara produkter

Våra kunder ska kunna hitta hållbara pro-

dukter som på olika sätta bidrar till en bättre 

miljö. På det sättet gör vi livet lättare för såväl 

våra kunder som vår planet. Jula har pro-

dukter som sparar energi och vatten åt kun-

den, som producerar förnybar energi samt 

produkter som är miljömärkta. Exempel på 

produkter för en mer hållbar livsstil är värme-

pumpar, LED-lampor, värmedetektorer och 

vattenkranar.  Med Julas produkter kan kun-

den dessutom laga och förlänga livslängden 

på trasiga produkter. 

Utmaning med brett sortiment

Julas breda sortiment med ca 15 000 olika 

artiklar innebär stora utmaningar. Utgångs-

punkten är att Jula endast säljer säkra pro-

dukter med god kvalitet och som uppfyller 

lagkrav och kundens förväntningar. 

Möta kundens förväntningar

Jula arbetar aktivt i alla steg för att överträffa 

kunders förväntningar.  Hos oss är nöjda 

kunder allt. För det krävs produkter med god 

kvalitet. En stor drivkraft bakom detta arbete 

är Göran Martinsson, kvalitetschef på Jula: 

– Att erbjuda prisvärda produkter behöver 

absolut inte vara en motsättning till god kva-

litet, men ställer krav på en välfungerande 

kvalitetsorganisation. Målet för kvalitetsav-

delningen är att identifiera och minimera 

kvalitetsbristkostnader. Konkret innebär det 

att förstå, åtgärda och förebygga fel, det 

innebär att alla blir vinnare, våra kunder men 

även miljön. 

Effektivt arbetssätt  

För att kunna följa produktens väg använder 

sig Jula av ett produkthanteringssystem, Jula 

Product Life. Systemet är en viktig pusselbit 

i vår produkthantering och säkerställer att 

alla produkter granskas mot säkerhets- och 

kvalitetskraven. 

– Det är en fördel att ha en samlad data-

bas där vi kan ha en överblick över produk-

ten, på så sätt kan vi följa produkten genom 

hela dess livstid, vi kan förse systemet med 

information rörande tillverkning, test av pro-

• Mer interna tester av produkter – Test 100%

• Öka antalet kvalitetskontroller före leverans 

• Tillgänglighet och kundbemötande, kundservice

Prioriteringar 2017
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totyper, till att hålla reservdelar långt efter 

det att produkten slutat säljas, säger Göran 

Martinsson, Kvalitetschef på Jula. 

Produkttestning

Innan en ny produkt tas in i sortimentet görs 

tester av kvalitet, funktion, säkerhet och  

innehåll av specifika kemiska ämnen. Under 

året har stora ansträngningar lagts ned på 

att implementera Test 100%. Det innebär att 

varje ny produkt skall gå via kvalitetsavdel-

ningen för bedömning innan produkten får 

frisläppas för inköp. 

Jula kräver även in testrapporter från obe-

roende testinstitut av leverantörerna och vid 

behov skickas även produkter till oberoende 

testinstitut. 

För att säkerställa kvalitén ytterligare på 

Julas egna varumärken görs även inspek-

tioner på plats vid tillverkning eller innan 

leverans av produkterna. Detta utförs av Ju-

las interna kvalitetsinspektörer. Under 2017 

inspekterades ca 2 900 produkter hos leve-

rantörer i Kina.  

Ökad kontroll med tillsyn 

Under 2017 har myndigheter i Sverige, Norge 

och Polen kontrollerat 73 (2016: 135) av Ju-

las produkter. Andelen produkter som inte 

uppfyllde kraven vid dessa kontroller var 42% 

(2016: 34%). De flesta fick mindre anmärk-

ningar som åtgärdas till nästa tillverkning 

och vissa artiklar utgick ur sortimentet. Jula 

stoppade försäljningen av 13 (2016: 19) av 

artiklarna på grund av kvalitetsbristerna. 

Resultatet från myndighetskontrollerna 

visar komplexiteten i att kontrollera krav i tu-

sentals regelverk och standarder för hela vårt 

sortiment. Men samtidigt ett bra tillfälle för 

oss att kontrollera att våra rutiner fungerar 

och att öka vår kunskap.

Jula har en aktiv dialog med flera myndig-

heter och branscher. Bland annat som med-

lemmar i olika standardiseringskommittéer, 

vilket är viktigt då produkter, kundbehov och 

standarder snabbt förändras.

Dialog med kunden

Julas Kundservice har en viktig roll i mötet 

med kunden. Den stora andelen kontakter 

sker per telefon, men på senare år har kon-

takterna via chatt och sociala medier ökat. 

Kundservice finns även på Facebook och Julas 

hemsida har dessutom en chatt där kunder-

na kan ställa frågor och få svar direkt. Ökat 

intresse och medvetenhet bland Julas kunder 

gör att allt fler kunder kontaktar kundservice 

med frågor om allt från kundklubben till ke-

mikalier i produkten. 

Under 2017 har Kundservice besvarat ca 

348  800 st telefonsamtal, 100  000 mejl 

samt ca 204 000 unika livechattar.  

Kan du beskriva ditt arbete och varför är det viktigt? 

– För Jula är det viktigt att våra produkter är säkra. Mitt arbete 

handlar om att granska kemiska produkter och kemikalier i varor. 

Vid granskningen stämmer vi av att produkterna uppfyller lagar 

och regler och är säkra för användaren. 

Vad tänker Jula på när ni tar in en ny  

produkt ur kemikaliesynpunkt?

– Produkten skall uppfylla Julas krav, som är lagkrav och eventu-

ellt ytterligare krav. Produkten skall vara säker att använda och 

för miljön vid återvinning. Innan Jula tar in en produkt så gör vi 

en riskbedömning av dess innehåll utifrån material och tänkt an-

vändning/användare. Leverantören visar att produkten uppfyller 

Julas krav med till exempel testrapporter. Vid behov utför vi egna 

tester eller så skickar vi produkter till externa laboratorier. Dess-

utom gör vi stickprov för att kontrollera att leveranser motsvarar 

det vi har kommit överens med leverantören.

Vad anser du är de största utmaningarna  

gällande kemikalier och att göra riskbedömningar?

– Vårt breda sortiment ställer stora krav på oss. Det gäller att 

hela tiden hålla sig à jour med gällande kunskap och lagstift-

ning. Ny information kan framkomma kring ett ämnes effekter, 

vilket gör att lagstiftning och/eller Julas krav uppdateras kontinu-

erligt.  Men det är roligt att följa utvecklingen inom området och 

bidra till säkra produkter för Julas kunder.

Pia Björnberg 
Kemiingenjör och en del av kedjan för 
riskbedömning av Julas produkter.

Säkra  
produkter  

– en trygghet  
för kunden

Intervju med
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(ej Kina)

SVERIGE

EUROPA

27 %
339 st

16 %
200 st

Leverantörsutveckling
Jula tror på ett nära samarbete med leverantörer och ett socialt och 
miljömässigt ansvarstagande i hela leverantörskedjan. Detta är för 
oss en förutsättning för god kvalitet, hållbar resursanvändning och 
ett lågt pris.

TOTALT ANTAL LEVERANTÖRER: 1 246 ST
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2%

KINA

52%
644 st

• Fler revisioner och produkt- 
 inspektioner i egen regi 

• Öka antalet CSR-revisioner  
 och kvalitetsinspektioner 

Prioriteringar 2017

Komplex leverantörskedja 

Julas leverantörskedja består av ca 1250 le-

verantörer i 34 länder i Asien, Europa och 

Sverige. Att säkerställa att sociala och miljö-

mässiga villkor följs hos alla leverantörer är 

en stor utmaning och ett ständigt pågående 

arbete. Våra egna märkesvaror tillverkas hos 

ca 800 leverantörer. Majoriteten av våra va-

ror tillverkas i Kina. Jula strävar alltid efter 

att begränsa antalet mellanhänder för att 

komma så nära leverantören som möjligt för 

att kunna påverka produktion och få bättre 

pris och kontroll.

Inköpsbolag i Kina

Jula Asia Co. Ltd. är Julas inköpsbolag med  

3 filialer i Kina. De finns för att stötta inköps-

avdelningen och vara en länk mellan leveran-

törer och huvudkontoret.

– Vi är inköpsavdelningens förlängda arm 

och ögon i Asien, säger CEO Asia Lars Berg-

man.

Här arbetar ett 30-tal som har hela Asien 

som arbetsfält och ansvarar för den löpande 

kontakten med leverantörerna, utför CSR-

revisioner och kvalitetskontroller samt letar 

fram nya potentiella leverantörer. De har tät 

dialog med leverantören och ser till att alla 

krav och standarder efterlevs. 

Organisationen i Kina har vuxit successivt 

och fokus för året har varit att utföra mer 

leverantörsrevisioner och produktinspektio-

ner i egen regi. Anledningen till satsningen 

är att vi vill ha kompetensen själva och öka 

närvaron hos leverantörerna för bättre kom-

munikation och förståelse för våra krav.

Code of Conduct är grunden

Arbetet med hållbarhet i vår leverantörskedja 

baseras på Code of Conduct som utgör en af-

färsetisk grund vid alla affärsrelationer med 

leverantörer. Genom att besöka leverantö-

rernas fabriker följer vi upp att kraven tillgo-

doses och stöttar för att skapa förståelse och 

bidra till förbättringar.  

Fokus på riskfabriker 

Med vår komplexa leverantörskedja är det 

svårt att ha kontroll över all produktion i alla 

led. Vi fokuserar därför våra CSR-revisioner 

på riskleverantörer. Intern riskbedömning 

görs löpande på våra leverantörer baserat 

på bland annat ordervärde, leverantörsland, 

produkttyp och tidigare revisionsresultat. 

forts. nästa sida 
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Under 2017 har vi fokuserat på att kartlägga 

vilka fabriker våra leverantörer använder för 

att tillverka våra produkter i Kina. Total har 

672 leverantörer rapporterat in 1175 fabriker 

som gör produkter för Jula. Dessa fabriker får 

svara på ett självutvärderingsformulär som 

används för riskbedömning och framtida re-

ferens vid fabriksrevision.

Revisioner med poängsystem 

Under 2017 har vi genomfört fullständiga 

CSR-revisioner hos 236 (160) fabriker, varav 

41 (46) var uppföljningsrevision. Vid upp-

följningsrevisionerna hade 29 (22) fabriker 

förbättrat resultat sedan föregående revi-

sionstillfälle, dvs 71 % (48 %) av fabrikerna 

har gjort förbättringar. 

Utöver våra revisioner mot vår uppfö-

randekod har vi under 2017 också godkänt 

102 fabriker baserat på CSR certifieringar, 

såsom BSCI, Sedexs

Jula har sedan 2011 arbetat strukturerat 

med leverantörsrevisioner. Efter varje re-

vision ska leverantören ta fram en plan för 

eventuella förbättringsåtgärder. Julas revisor 

stöttar leverantören med kunskap och goda 

råd för att skapa långsiktiga förbättringar. 

Med vårt poängsystem med 4 färgkoder ska-

par vi bättre incitament för leverantören att 

utvecklas och underlättar kommunikationen 

internt. När en fabrik är kritisk kräver vi direk-

ta åtgärder och en omedelbar åtgärdsplan. 

Om fabriken inte förstår det allvarliga och 

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 ge-

mensamt. Målet är att skapa en förståelse 

för fördelarna med social- och miljömässig 

utveckling, exempelvis bättre kvalitet, mindre 

sjukfrånvaro, mindre personalomsättning, 

lägre kostnader.  

Visslarsystem

Utöver de revisioner vi gör hos fabriker har vi 

ytterligare en kanal där anställda kan göra 

anonyma anmälningar om missförhållanden 

på fabriken. Missförhållanden ska vara kopp-

lade till de krav vi har i vår Code of Conduct. 

Detta så kallade whistlerblower-system, som 

infördes 2014, är till för att fånga upp miss-

förhållanden som de anställda inte vågar be-

rätta om under våra besök eller som kommer 

upp senare. 

återkoppling saknas stoppas ordern i vårt 

ordersystem. 

Utmaningar 

De vanligaste problemen förekommer inom 

områdena hälsa och säkerhet, arbetstider, 

löner och miljö. En väsentlig utmaning är 

transparant dokumentation av arbetstider och 

löner. Utan korrekta tidrapporter är det omöj-

ligt att beräkna leverantörens lön och övertids-

ersättning. Utan ärlighet och öppenhet kom-

mer inga förbättringar att ske och inga risker 

minimeras. Med hjälp av vår åtgärdsplan med 

grundorsaksanalys minimerar vi risken att av-

vikelserna händer igen. Julas ansvar sträcker 

sig i hela leverantörskedjan bakåt, men med 

vår komplexa leverantörskedja är det en utma-

ning att ha kontroll i alla led. Därför behöver vi 

på sikt även följa upp leverantörs- och arbets-

villkor längre ner i leverantörskedjan.

Långsiktiga förbättringar  

Att göra revisioner är för Jula bara ett första 

steg. De långsiktiga förbättringarna tror vi 

CSR-REVISIONER MED RESULTAT 2017 2016 2015

Mycket dåligt, förbättring snarast Mycket hög risk 13 12 11

Under standard, förbättring snarast Hög risk 92 57 70

Acceptabelt men förbättring behövs Medel risk 106 64 28

Bra leverantör Låg risk 25 27 28

Totalt antal CSR-revisioner 236 160 137
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I praktikenSå 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
Ö P P N I N GS M ÖT E
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-
förhållanden intervjuas anställda som väljs ut 
av revisorn. Revisorn frågar om anställningsför-
farandet, ålder, anställningsavtal, arbetsmiljö, 
övertid, kompensation, förståelse för hälsa och 
säkerhet. Intervjuerna är frivilliga och konfiden-
tiella 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, anställningsav-
tal, 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 åtgärds-
plan med ansvarig person och slutdatum. Här är det viktigt att 
fabriksledning har fått en förståelse om att social- och miljömäs-
sig 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; www.jula.se

2

3

4

1

5
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6
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I Julas värderingar ligger det djup rotat att alltid hushålla med 
resurser, inte minst i vår dagliga verksamhet. Vår ambition att 
ständigt hitta nya effektiviseringar. Prioriterade områden när 

det gäller vår direkta miljöpåverkan är energianvändning i vår 
drift, logistik och avfallshantering samt återvinning. I Julas 
verksamhetspolicyn fastslås det att miljöaspekter alltid ska 

beaktas för att minska miljöpåverkan
 i alla delar av verksamheten. 

Miljöansvar i 
verksamheten

Miljöansvar



Förlängd produktlivscykel

För våra produkter och vår resthantering 

är ambitionen att så långt det går återan-

vända och återvinna våra produkter för att 

förlänga dess livslängd. Detta är ingenting 

som kommer av sig självt, utan ett gediget 

arbete ligger bakom. Redan i inköpsledet tas 

beslut som påverkar hur produkten kommer 

hanteras i resten av kedjan, produkttester, 

val av råvaror, beslut om förpackning osv. 

Stort fokus läggs på att arbeta proaktivt med 

produkternas kvalitet, för att våra kunder ska 

vara nöjda med och använda våra produkter 

under lång tid.

För returer av produkter har Jula en stor 

serviceavdelning, After sales, på vårt cen-

trallager. De finns till för dig som kund men 

också för att bidra till en mer hållbar utveck-

ling med mer slit och mindre släng. Här dras 

lärdom av våra produkter. Jula arbetar med 

ständiga förbättringar och en målsättning 

att alltid uppfylla kundens behov. Tack vare 

vår serviceverkstad möjliggörs en unik åter-

koppling till vår kvalitetsavdelning. Det i sin 

tur gör att Jula blir en tydlig kravställare mot 

våra leverantörer.

I serviceverkstaden görs även bedöm-

ning om produkten skall återanvändas, dvs 

skickas till outlet eller om återvinning är mer 

lämpligt. Varje år repareras produkter av 

våra kunniga medarbetare och säljs på våra 

outlets i Eskilstuna eller Skara. Allt för att mi-

nimera vår miljöpåverkan samt öka resurs- 

effektiviteten.

Jula har även samarbetspartners som tar 

hand om våra huvudsakliga avfallsfraktioner 

såsom wellpapp, plast, trä och metall. Under 

året har Jula upphandlat och utvärderat vårt 

partnerskap gällande avfall i Sverige. 

 I Julas varuhus, kontor och lager källsor-

teras wellpapp, mjukplast och farligt avfall. 

Andelen avfall som har gått till materialå-

tervinning är 66,9 % medan 32,9 % gått till 

energiåtervinning. Totalt har vi återvunnit 

2 195 ton papper och 71 ton plast. Detta har 

sparat miljön ca 3 300 ton respektive ca 100 

ton CO2 jämfört med om wellpappen eller 

plasten skulle tillverkas av jungfrulig råvara*. 

Jula ser även till att våra förpackningar, 

batterier och elektriska produkter tas om 

hand på rätt sätt när de slängs. Genom att 

betala avgifter för de produkter vi satt på 

marknaden kan våra kunder lämna uttjänta 

produkter på de återvinningscentraler som 

finns i samhället. Under året har vi även sä-

kerställt att samtliga varuhus kan hantera 

nya krav på producentansvar. Som kund på 

Jula finns nu möjligheten att lämna trasiga 

elektriska och elektroniska produkter till oss 

i samband med att en ny införskaffas. Vi har 

också glädjande blivit godkänd som förbe-

handlingsanläggning för elavfall på vår After 

sales-avdelning i Skara, något som skapar 

möjligheter för effektiv hantering. Under 

2017 har ca 700 ton elprodukter gått till slut-

behandling hos extern partner.

Julas klimatpåverkan  

& Energianvändning

Julas totala klimatpåverkan under 2017 var 

386 117 ton CO2, se fördelning i tabell sidan 

17. Energianvändningen, främst el, i Julas 

96 varuhus, centrallager och huvudkontor 

var under 2017 45,6 GWh. Jula omfattas av  

Lagen om energikartläggning för stora 

företag och arbetar aktivt med energikart-

läggningar för att få en överblick av energi-

användningen och hitta de mest lönsamma 

åtgärderna för verksamheten. Flera förbätt-

ringspunkter framkom under energikartlägg-

ningen och Jula skall under 2018 värdera 

vilka som är mest effektivt att genomföras. 

Julas centrallager och huvudkontor i Skara 

är till ca 80 % självförsörjande på energi från 

Julas vindkraftverk. Byggnaden förses med 

bergvärme från 72 borrhål och är energiop-

timerat med bland annat närvarostyrd belys-

ning och täta anslutningar.

Effektiv logistik 

Med stort produktsortiment och många le-

verantörer i Asien gäller det att hitta en lo-

gistik som håller hela vägen.På Jula arbetar 

vi ständigt med att optimera vårt flöde. Först 

och främst går alla sjötransporter långsam-

mare med så kallad ”slow shipping”, vilket 

forts. nästa sida *Papper och plast ger minskade utsläpp på ca 1,5 ton koldioxid per ton återvunnet papper/plast.

• Tillstånd för förbehandling av  
 elavfall, After sales 

• Avfallsupphandling i Sverige

• Energikartläggning inlämnad  
 (Sverige)

Prioriteringar 2017
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enkelt förklarat innebär att fartyget kör med 

lägre bränsleförbrukning som följd. Samtliga 

produkter transporteras till Julas centrallager 

i Skara från 1 250 olika leverantörer och dist-

ribueras sedan ut till de 96 varuhusen i Sveri-

ge, Norge och Polen. Julas totala utsläpp från 

godstransporter (båt, lastbil, tåg och flyg) var 

under 2017: 15 935 ton CO
2
, en minskning på 

över 2 100 ton CO2 från föregående 

Jula har genom en unik satsning lagt om 

logistikflödet mellan Göteborg och Skara 

från lastbil till tåg. Logistikomläggningen är 

frukten av ett framgångsrikt samarbete mel-

lan Jula, Falköpings kommun och Schenker. 

Denna smarta tåglösning möjliggör även för 

andra företag att optimera sina transporter 

genom att frakta sitt gods tillsammans med 

Jula. Från Falköping sker sedan den sista de-

len av transporten med extra långa lastbilar 

som kan ta två 40-fotscontainrar. De fordon 

som används till att dra containrarna går på 

biodiesel. Miljön är givetvis den stora vinna-

ren när det handlar att lägga om trafik från 

lastbil till tåg. På årsbasis är det cirka 5 000 

färre lastbilstransporter mellan Göteborg och 

Skara. Med hela omläggningen klar är den 

slutliga reduceringen av CO2-utsläpp hela 

97 %. Jula har dessutom valt att klimatkom-

pensera upp till 100 %. 

Ytterligare två identifierade förbättrings-

ÅTERVUNNET MATERIAL 2015/2017 ( ton)

Farligt avfall Järn Metaller Papper Plast Övrigt verksamhetsavfall Grand Total

Totalt 2015 31 157 8 1 853 84 1 043 3 176

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

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

områden för effektivare logistik är ökad fyll-

nadsgrad och drivmedel. Jula ställer krav i 

nya upphandlingar på miljöutveckling. Bland 

annat ställs krav på biodiesel där det finns 

möjlighet. För att maximera varuflödet från 

centrallagret till varuhusen arbetar Jula med 

en hög fyllnadsgrad. Jula har numera en 

pallhöjd på 2,70 m. Detta har minskat anta-

let lastbilstransporter ut till varuhusen med 

25-30 % med minskade utsläpp som följd. 

För att arbeta långsiktigt pågår hela 

tiden diskussioner med speditörer, forsk-

ningsvärlden och transportstyrelsen om nya 

lösningar. 

42x47 fots 
containrar

30 km
 lastbilstransport 

från Falköping till Skara120 km tågtransport 
från Göteborg till Falköping

31,6 meter
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MILJÖDATA

ENERGIANVÄNDNING VARUHUS OCH LAGER1 2017 2016 2015

Elförbrukning egenägda varuhus, Sverige 5 493 5 462 4 477

 Elförbrukning kWh/m2 122 130 125

Fjärrvärmeförbrukning egenägda varuhus, Sverige 2 220 1 935 1602

Elförbrukning hyrda varuhus, Sverige (endast verksamhetsel) 11 220 11 169 10 141

 Elförbrukning kWh/m2 105 112 102

Energianvändning, centrallager kWh 7 352 7 198 7 421

Elanvändning varuhus, Polen kWh 6 104 6 100 6 693

Elanvändning varuhus, Norge kWh 13 295 11 540 10 294

Totalt varuhus kWh 45 684 43 405 40 628

KOLDIOXIDAVTRYCK – FRÅN FABRIK TILL VARUHUS (ton CO2)

Totalt scope 1 (egna utsläpp) 172 165 195

Tjänsteresor Julas flyg 25 22 20

Tjänsteresor Julas bilar 147 143 174

Totalt scope 2 (energianvändning) 8 730 8 485 8 734

Varuhus totalt 7 999 7 747 7 966

 Sverige 1 786 1 808 1 582

 Norge 1 330 1 059 1 029

 Polen 4 883 4 880 5 354

Centrallager och huvudkontor 732 738 769

Totalt scope 3 (indirekta utsläpp) 377 215 356 094 348 288

Logistik 15 935 18 082 19 676

Tjänsteresor (Flyg, tåg och hyrbilar) 254 205 211

Pendling2 1 222 1 221 1 112

Koldioxidavtryck från råmaterial 358 143 * 334 713 * 325 090 *

Tryckt material 1 661 1 874 2 199

Totalt koldioxidutsläpp 386 117 364 630 357 074

KOLDIOXIDUTSLÄPP – LOGISTIK (ton CO2)

Flyg 80 71 68

Sjö 8 974 11 983 13 900

Väg 6 881 6 028 5 708

Totalt ton CO2 15 935 18 082 19 676

Nyckeltal

CO2 utsläpp per anställd (ton CO2/anställd) 145,5 130,4 139,9

ELPRODUKTION FRÅN EGNA ANDELAR I VINDKRAFTVERK

Elproduktion (MWh) 3 910 3 049 2 638

 * Uppskattat värde1 Förbrukning i varuhus har ökat p.g.a fler varuhus.
2 Har ökat p.g.a ökat antal medarbetare.
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NYFIKENHETEN ÄR EN viktig del i Julas strä-

van att utvecklas och förbättras. Alla har ett 

eget ansvar för att lära sig nya saker och ut-

veckling kan ske på många sätt, exempelvis ar-

betsrotation, nätverksutbyte, praktik i varuhus 

och utbildning. Under 2017 har Jula

genomfört en rad större satsningar vad gäller 

utveckling av våra ledare, medarbetare och 

team, bl.a. genom ett ledarskapsprogram.

Mångfald och jämställdhet

Jula strävar efter en personalsammansättning 

som motsvarar samhället och arbetar aktivt 

för jämställdhet och mångfald på arbetsplat-

sen. Genom oss själva känner vi våra kunder 

och då är mångfald hos våra medarbetare en 

förutsättning. Utgångspunkten är att främja 

alla medarbetares lika rätt ifråga om anställ-

nings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöj-

ligheter. Fördelningen mellan män och kvinnor 

är jämn och helt i linje med vår egen målsätt-

ning. När det gäller antal kvinnor i ledande 

befattningar finns fortfarande utmaningar. 

Kvinnor är underrepresenterade i chefsbefatt-

ningar generellt på kontoret och i varuhusen. 

Medarbetare

En resurs att värna om
Julas framgång är summan av våra medarbetare. För att driva företaget framåt krävs
allas engagemang och delaktighet. Medarbetarna blir stadigt fler och för att vara en attraktiv
arbetsgivare krävs att vi erbjuder bra villkor, möjlighet till utveckling och en god arbetsmiljö. Ett 
hållbart medarbetarskap är en förutsättning för fortsatt expansion och ett hållbart företagande.

I ledningsgrupp och styrelse finns inga kvinnor 

representerade. Jula strävar efter att uppnå 

en jämnare fördelning mellan män och kvin-

nor på chefs- och ledningsnivå och arbetar vid 

rekryteringar aktivt för att hitta kandidater av 

underrepresenterat kön. 

Jula genomför återkommande jämställd-

hetsöversyner och lönekartläggningar med 

syfte att upptäcka och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män. I de 

fall då kartläggningen skulle visa löneskillna-

der för lika arbete utan sakliga skäl, justeras 

detta. 

God arbetsmiljö 

För att säkerställa en hälsosam och säker 

arbetsmiljö arbetar Jula aktivt med ett syste-

matiskt arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära 

samarbete mellan ledning, medarbetare, 

skyddsorganisation och företagshälsovård. I 

varje varuhus finns skyddsombud och skydds-

kommitté. Centralt finns arbetsmiljöombud 

som tillsammans med representanter för Jula 

ingår i en arbetsmiljökommitté som är gemen-

sam för samtliga anställda. Under 2017 har 

en nulägesanalys av arbetsmiljön utförts med 

syfte att identifiera förbättringspotential.

Diskriminering och policys

Samtidigt som vi litar på våra medarbetare och 

låter dem ta ett stort egenansvar behövs även 

tydliga spelregler och värderingar för att sam-

spelet mellan medarbetarna ska fungera bra. 

Som ett stöd för medarbetarna finns på Jula 

en rad policys och riktlinjer kring exempelvis 

droger, diskriminering och mutor. Utvecklings-

samtal, medarbetarundersökning och tydliga 

rapporteringsvägar vid missförhållanden är 

viktiga forum för att upptäcka missförhållan-

den i verksamheten. Varje medarbetare är 

skyldig att till sin chef eller chefens chef rappor-

tera om misstankar om överträdelse av Julas 

policys. Jula har nolltolerans för diskriminering 

för att respektera varje enskild medarbetares 

rättigheter och integritet.

Affärsetik

På Jula har vi ett regelverk för att skapa god 

affärsetik för att inte påverkas av olämpliga 

påtryckningar från leverantörer eller andra 
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Vad handlar juridik om för Jula? 

– För Jula handlar juridik inte bara om att uppfylla regelverkens 

krav, utan även om att effektivisera verksamheten. Vi är över-

tygade om att Jula fungerar bättre som organisation om vi tar 

juridiken i beaktande och därmed hanterar de risker som är 

kopplade till vår verksamhet. Att följa lagar och ta ansvar är ett 

kontinuerligt arbete och handlar om att förbättra verksamheten, 

skydda investeringar och maximera avkastningen samtidigt som 

medarbetare, kunderna och samhället i stort blir vinnare.

 

Kan du berätta om den utbildning rörande  

antikorruption som Jula har tagit fram?

– Korruption utgör ett hot mot både samhälle, näringsliv och 

individ. Demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekono-

mins möjligheter att lyfta folk ur fattigdom skadas av korruptio-

nen. En följd för Jula är att vår framtid hotas. Jula har nolltole-

rans mot korruption och utbildningen medvetandegör riskerna, 

ingjuter Julas hållning i frågan, samt adresserar hur de anställda 

ska fundera i olika situationer. Det är viktigt att medarbetare på 

Jula känner att de har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt 

arbete på bästa sätt.  

På vilket sätt anpassar ni utbildningen 

till lokala utmaningar?

– Julas förhållningssätt är detsamma över hela världen och ge-

nomförs i alla koncernens bolag. Däremot skiljer sig länderna åt i 

risk, där exempelvis Skandinavien har lägre risk jämfört med någ-

ra av våra inköpsländer där risken är relativt hög, vilket är något 

vi tar i beaktande i utbildningen. Vår visselblåsarfunktion finns 

tillgänglig på flera språk för att både anställda och leverantörer 

ska kunna anmäla misstankar om övertramp.

Mikael Ludwigs   
Julas General Counsel 

God affärsetik 
– en grund-

förutsättning 
för Jula

Intervju med

• Antikorruptionsutbildning, framtagen 2017

• Ny antikorruptionspolicy, framtagen 2016

• Whistle blower process, framtagen 2015

Kort fakta

NYCKELTAL FÖRDELAT PÅ ÅLDER OCH KÖN – 2017

0-29 30-49 50- Män Kvinnor

Medarbetare  – Huvudkontor 51 168 61
375 205

Medarbetare  – Centralager 74 162 64

Företagsledning, antal 0 5 2 7 0

Styrelseledamöter, antal (Jula AB) 0 3 6 8 1

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.

Under hösten 2017 har en utbildning av 

Julas nya antikorruptionspolicy tagits fram. 

Där tas bland annat möjligheten att använda 

Julas Whistlerblower-system upp. Det här sys-

temet möjliggör en kanal, genom vilken det 

går att rapportera eventuella allvarliga hän-

delser eller missförhållanden  såsom mob-

bing, 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. 
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NYCKELTAL MEDARBETARE (31 dec)

2017 2016 2015

Antal anställda 2 797 2 653 2 552

 Sverige 1 733 1 632 1 607

 Norge 732 683 625

 Polen 332 338 320

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

Genomsnittsålder 34,47 35,78 35,15

Könsfördelning total

 Män 56 % 56 % 57,04 %

 Kvinnor 44 % 44 % 42,96 %

Nöjd medarbetarindex * * 3,8 av 5

Sjukfrånvaro %

              Jula AB 3,8 % 6,5 %

 Jula Sverige AB 4,3 % 6,0 % 5,43 %

 Norge 6,7 % 7,0 % 8,37 %

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

Rapportering av tillbud

 Sverige 101 st 71 st 52 st

 Norge 72 st 66 st 54 st

              Polen 0 st 1 st *

** antalet avgångar (tillsvidareanst. och provanst.) under under året i förhållande till antalet 
anställda vid årets början.
* siffror för året saknas.
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JulaBase  – förnyade värderingar 
2017 var året då Julas inre kompass förtydligades. För att möta framtidens behov har Jula 
reviderat sina centrala styrdokument som affärsidé, vision och inte minst sina värderingar i 
Julaandan. Resultatet är JulaBase. 

KARL-JOHAN BLANK, Julas ägare, ser Jula-

Base som avgörande för fortsatt framgång.

– Det är en bas för vad Jula är. Här tar vi 

ut riktningen och lyfter fram det bästa med 

Jula, vilket ger oss själva bra förutsättningar 

för framtiden.

JulaBase är grunden

JulaBase tar utgångspunkt i varumärket, 

d.v.s. den samlade bilden av vad Jula är, hur 

Jula vill vara och hur andra uppfattar Jula. 

Det är en praktiskt användbar plattform som 

ger goda förutsättningar för Jula att fort-

sätta växa, utvecklas och nå affärsmålen. 

Därför är det viktigt att alla medarbetare gör 

innehållet i JulaBase till sitt eget, som ett 

riktmärke i det dagliga arbetet.

Varje medarbetare ska förstå vad det inne-

bär för den egna arbetsinsatsen, i relation till 

kunden eller i relation till andra medarbeta-

re. JulaBase ska vara levande i hela organisa-

tionen, och därför är implementeringen som 

nu genomförs mycket viktig. JulaBase kom-

mer att implementeras under 2018 i hela 

organisationen.

Julaandan – värdegrunden

En stor del av JulaBase handlar om Julaan-

dan. Julaandan är värdegrunden som beskri-

ver vilka värderingar som styr Julas dagliga 

arbete. Engagemanget för företaget, för kol-

legorna och för kunderna är en grundförut-

sättning för att Jula ska kunna efterleva vär-

degrunden. Kort och gott beskriver Julandan 

vilka vi är: 

• Vi är folkliga och ärliga

• Vi tar ansvar 

• Vi tror på enkelhet

• Vi drivs av nyfikenhet 

• Vi har framåtanda 

• Vi är engagerade 

Vad handlar en lärande kultur om och varför är det viktigt?

– För oss på Jula handlar det om att hela tiden förbättra sig ge-

nom att ständigt ställa sig frågan ”Varför gör vi det vi gör?” 

Man brukar säga att ”det som inte förbättrar sig slutar snart att 

vara bra”! Därför är det så viktigt att reflektera och dra slutsatser 

och kontinuerligt lära sig av sina erfarenheter. 

Kan du berätta om utvecklingsinsatsen som pågår hos Jula?

– Ja, det är en långsiktig satsning på medarbetarskap och le-

darskap som pågår. Vi tror på att ledarskapet är personligt och 

genom att lära känna sig själv bättre kan man leda och utveckla 

andra. Satsningen handlar också om att bygga upp och förstå 

vår gemensamma kultur, vår Julaanda. Genom att många går 

dessa utbildningar skapar vi ett gemensamt språk och vi blir alla 

kulturbärare för vår ledarskapsfilosofi. 

Vad är unikt med den här satsningen?

– Något som är unikt är att vi kör grupputveckling i skarpa led-

nings- och arbetsgrupper. Koncernledningen var först ut. Vi har 

varit väldigt noga med att få med alla chefers engagemang, så 

har man en medarbetare som går en utvecklingsinsats ska man 

som chef delta i en del av utbildningen. 

– Slutligen anser jag att långsiktigheten i utvecklingsinsatsen är 

unik. Långsiktighet och uthållighet är en förutsättning, då kultur 

och beteende inte är något som förändras över en natt. 

Lars Löwing  
Ansvarig för Julas utvecklingsinsats  
för Medarbetarskap och Ledarskap

En lärande  
kultur

Intervju med

• Utvecklingsinsatsen har pågått i 3 år 

• 2017 har totalt 160 personer deltagit i utvecklings-  
 insatser i Sverige, Norge, Polen och Kina  

Kort fakta

JulaBase™
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Jula stödjer Hungerprojektet
En stor del av Julas kläder tillverkas i Bangladesh, ett land med utbredd fattigdom och brist 

på rent vatten. Därför är det viktigt för oss att stödja en positiv utveckling där. Jula stödjer 

Hungerprojektets arbete i fyra bygrupper i nordöstra delen av landet. Det görs genom att 

stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor och flickor. 

Genom kampanjer, utbildningar och andra aktiviteter skapas också lokal entreprenörsanda.

Samhällsengagemang

Lokal sponsring i Skara
Julas huvudkontor och centrallager finns 

i Skara. Därför känner Jula ett starkt an-

svarstagande för Skara och det föreningsliv 

som finns inom kommunen.  Jula sponsrar 

många av de större föreningarna inom kom-

munen på ett eller annat sätt. Fokus ligger 

på lagidrott med ungdomsverksamhet. Julas 

satsningar gäller såväl föreningar på elitnivå 

som föreningar med verksamhet på en lägre 

nivå, så länge föreningen har ungdomsverk-

samhet. Engagemanget från Julas sida kan 

röra sig om allt från arenareklam på idrotts-

platser till att hjälpa till att ordna arbete åt 

föreningens medlemmar.

Save the ocean 
Vi måste ta hand om våra hav. Därför har Jula valt att stötta The 

Perfect World Foundations projekt Save the ocean. Hela 71% av 

jordens yta består av hav – men trots det tar vi inte hand om dem 

som vi ska. Om utvecklingen fortsätter i samma negativa riktning 

kommer det snart att finnas mer plast än fisk i våra hav. Save the 

ocean arbetar för att uppmärksamma frågan och sprida kunskap, 

men också för att samla in pengar för att förhindra förstörelsen av 

våra hav. 

– Information kring frågan är viktig och tillsammans kan vi göra 

skillnad, säger Johan Bergman, hållbarhetschef på Jula. 

Möjligheter för alla
Jula samarbetar med Samhall genom att 

hjälpa personer med funktionsnedsättning 

ut i arbetslivet. På Julas centrallager arbetar 

idag ca 25 personer med funktionsnedsätt-

ning med enklare arbetsuppgifter såsom 

återvinning och märkning av produkter. Sam-

arbetet med Samhall har pågått under en 

längre tid och för Jula är det viktigt att våra 

arbetsplatser ska spegla samhället i stort. Vi 

vill skapa arbetsplatser där alla kan växa.

Jula är ett företag med stort samhällsengagemang. Ambitionen 
är att vara en positiv kraft i lokalsamhället men även interna-
tionellt på våra olika marknader. För Jula är detta ett sätt att 
skapa delaktighet och ytterligare främja hållbar utveckling. 
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"Vi vill bidra till ett bättre samhälle, såväl lokalt 

som globalt. Sponsring av olika idrottsklubbar 

i Skara ser vi som ett självklart bidrag för att 

inspirera ungdomar till en sundare livsstil och 

främja föreningslivet i den region där vi bor 

och verkar. Vi har även ett samarbete med 

Hungerprojektet för att bidra till positiv utveckling 

på platser där många av våra varor produceras."

Karl-Johan Blank
Ägare och koncernchef

Jula stöttar Cancerfonden

– Det är viktigt för Jula att det finns ett långsiktigt perspektiv i alla satsningar vi gör, därför 

känns vårt stöd till Cancerfonden helt rätt. Att stötta olika verksamheter i kampen mot can-

cer ligger oss varmt om hjärtat och är något som vi gjort under många år, säger Joachim 

Frykberg, VD Jula AB.

– Cancer är en sjukdom som kan drabba alla. Därför vill vi vara med och stödja Cancer-

fonden, säger Karl-Johan Blank, Julas koncernchef och ägare. Många drabbas varje år och 

det behövs mer pengar till forskning om cancer. Med vårt stöd hoppas vi kunna bidra till nya 

framsteg i kampen mot cancer. 

Jula har under året valt att stödja kampen mot cancer genom 
att bidra till Cancerfondens viktiga arbete. Jula har under flera 
år stöttat olika initiativ i kampen mot cancer.
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Bolagsstruktur för KJB Holding 2017

• KJB Holding är övergripande koncernmoder. Karl-Johan Blank är ägare och sitter även i bolagets styrelse  
 tillsammans med Peder Larsson (ordförande) och ledamöterna Christian Blank och Bengt Andersson.

• Jula AB. Koncernens stora retail-bolag och koncernmoder i Julakoncernen. VD är Joachim Frykberg.  
 I styrelsen sitter Peder Larsson (ordförande) samt ledamöterna Karl-Johan Blank, Bengt Andersson, Johan  
 Elfner, Hans-Åke Persson, Rune Brunberg Johansen och Patrik Ragnar.

• Jula Holding (vilande bolag). Var tidigare koncernmoder.

• G&K Blanks Fastigheter. Koncernens fastighetsbolag och koncernmoder i G&K Blanks Fastigheter- 
 koncernen. KJB Holding äger 49.9 % av G&K Blanks Fastigheter. VD är Johan Carlberg. I styrelsen sitter   
 Peder Larsson (ordförande) samt ledamöterna Karl-Johan Blank, Christian Blank och Bengt Andersson.

• Balance Finance är koncernens finansbolag. I styrelsen sitter Peder Larsson (ordförande), Bengt Andersson,   
 Christian Blank och Joachim Frykberg.

• Jula Logistics är ett separat bolag för fastigheten där Julas centrallager och huvudkontor finns. Bolaget   
 bedriver fastighetsförvaltning. VD är Joachim Frykberg. I styrelsen sitter Peder Larsson (ordförande) samt     
 ledamöterna Joachim Frykberg och Karl-Johan Blank.

KJB Holding

Jula NorgeJula Sverige Jula Polen Jula Logistics Jula Asia

G&K Blanks
Fastigheter AB
(Egen grupp)

Balance Finance

Jula Holding
(Inaktivt bolag)

Jula AB
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Om redovisningen 
Fokus på väsentliga frågor

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 verksam-

hets påverkan på människor och miljö, och utifrån våra intressenters 

antagna krav och förväntningar. Betydande hållbarhetsaspekter har 

inför framtagandet av denna rapport identifierats. 

Varför gör Jula en hållbarhetsredovisning?

Jula arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning-

en är en del i detta arbete. Redovisningen har ett egenvärde då den 

tjänar som en tydlig uppsummering och status för hållbarhetsarbetet 

som alla kan enas kring och samtidigt vara en drivkraft till ständiga 

förbättringar. Med nya lagar och regler gällande redovisning och in-

rapportering av hållbarhetsrapporter är denna rapport Julas sätt att 

möta upp dessa regler. Rapporteringen följer till stor del riktlinjerna för 

Global Report Initiative (GRI) G4.

Producerat av Jula Inhouse. Fotografier av Jula 
Inhouse. Texter av Anna Ohlsson om inget annat 
står angivet. 

Detta material är upphovsrättsligt skyddat genom 
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk. Upphovsrätten tillhör Jula AB.
Med reservation för eventuella tryckfel.

Tryck: Stokirk-Landstöms,  
Lidköping, Sverige, 2018

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Jula AB, org.nr 556 250-6252

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 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 21 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid

Auktoriserad revisor

Skara den 21 mars 2018

Karl-Johan Blank
Ägare

Peder Larsson
Styrelseordförande

Bengt Andersson
Styrelseledamot

Hans-Åke Persson
Styrelseledamot

Johan Elfner
Styrelseledamot
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Miljöansvar



Miljöansvar



" Vår hållbarhetsvision är att, med varje människas 
kraft, lösa behov och driva utvecklingen mot ett  

hållbart samhälle där vi alla tillsammans tar ansvar  
för framtida generationers möjligheter att själva  
tillfredsställa sina behov. Samtidigt som vi är det  

ansvarstagande och rättvisa företaget."


