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Jollyroom är Nordens största e-handelsföretag 

inom barn- och babyprodukter 

Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och ba-

bybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabb-

aste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 

2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett 

heltäckande sortiment för gravida. I vårt 75 000 kvm stora lager, med 

över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varu-

märken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser 

och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det 

självklara valet i barnfamiljens vardag. 
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Ole Sauar, VD 

 2020 går till historien som ett annorlunda år, ett år 

som inte liknar något vi upplevt tidigare.  

För Jollyroom har det på många sätt varit ett år av pröv-
ningar men när vi summerar det, också ett av de mest 
framgångsrika åren någonsin.  

Senaste åren har vi investerat mer än 1 MDSEK tillsam-
mans med partners för att positionera verksamheten för 
framtidens varuhandel.  

Under Q4 2020 färdigställde vi den sista delen av vårt 
infrastrukturprojekt och sen dess disponerar verksam-
heten över totalt sett 75 000m2 toppmoderna lager och 
kontor.  

Det starka operationella och finansiella resultatet under 
2020 i kombination av en kraftfull nyemission gör att vi 
ser på framtiden med tillförsikt.     

Verksamhetens starkaste tillgång är alla fantastiska med-
arbetare. Vi har påbörjat ett strategiskt initiativ som vi 
kallar ”Engagerade medarbetare” med flertalet tillhö-
rande handlingsplaner.  

Jag är stolt över att vi tar steg framåt och att vi under 
året nåde vår målbild på 0 i ENPS. Arbetet fortsätter i 
rasande tempo och nästa mål som vi vill nå är +10 i 
ENPS, något som vi tror att rimligt i det korta/
medellånga perspektivet.     

Mattias Jacobsson, VD Jollyroom Group AB  

För Jollyroom har det på många 
sätt varit ett år av prövningar 
men när vi summerar det, också 
ett av de mest framgångsrika 
åren någonsin.  

Mattias Jacobsson, VD 

” 

Visionen är att Jollyroom skall vara branschledare när det 
kommer till hållbarhetsrelaterade frågor. Under 2020 har 
vi ökat takten i arbetet med att göra bolaget mer hållbart 
utifrån miljö, samhälls- och styrningsperspektivet. Detta 
arbete är något som vi önskar att belysa i detalj i samband 
med denna rapporten.  

Jag önskar att ta tillfället i akt och citera Ingvar Kamprad 
kopplat till vårt hållbarhetsarbete  

”Detta är bara början. Potentialen är fortfarande enorm. 
Det mesta är ännu ogjort”.   

Mattias Jacobsson, VD 
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Ägarstruktur Ole Sauar 

Ole Sauar AB  

(Koncernens moderbolag) 

Ole Sauar 100 % 

Jollyroom Group AB  

Ole Sauar AB 51 %  

Egmont Holding AB  49 % 

Jollyroom AB—100 % 

Jollyroom AS—100 % 

Jollyroom GMBH—100 % 

Jollyroom Group äger samtliga dotterbolag 100 % 

Styrelse Ole Sauar 

Ordförande 

Torsten Bjerre Rasmussen 

Ledamot 

Cato Broberg 

Ledamot 

Eric Sandtrö 

Ledamot 

Koncernledning 

Mattias Jacobsson  VD   

Cecilia Olsson  Logistik & Service 

Emil Thell              IT- & Ekonomi 

 

 

Nicole Berger  HR 

Frida Ekholm   New business 
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En del av barnfamiljen 

https://www.instagram.com/jollyroom/
https://www.youtube.com/user/Jollyroom
https://www.pinterest.se/jollyroom/
https://www.facebook.com/jollyroom/
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Jollyroom startar med kontor och lager i Mölndal på Argongatan 11, med lageryta på 3050kvm, 

kontor på 900kvm och en butiksyta på 170kvm. 

Jollyroom växer ur sina lokaler i Mölndal och flyttar till nya lokaler på Tagenevägen 58, Hisings 

Kärra. En anläggning på 11300kvm.  

Jollyroom når målet att vara störst i Norden inom barn- och babyprodukter.  

 Året då Jollyroom når över 100 fantastiska medarbetare!  

Jollyroom satsar på nya lagerlokaler på 77000 kvadratmeter hos Hisingen Logistikpark på Sör-

redsvägen. Jollyroom investerar även i lagerlösningen autostore och en automatiserad förpack-

ningslösning för att spara förpackningsmaterial och för att anpassa storleken på lådan efter  

Jollyroom når 1 miljard i omsättning!  

MILSTOLPAR 

Stora delar av verksamheten flyttar in i de  nya lokalerna i Sörred.  

2018 

2011 

2019 

2017 

2016 

2015 

2014 

2020 Hela verksamheten är nu flyttad till Campus Jollyroom på Sörredsvägen i Torslanda.  

Campus Jollyroom  
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MARKNADER 

https://www.jollyroom.de/
https://www.jollyroom.no/
https://www.jollyroom.dk/
https://www.jollyroom.fi/
https://www.jollyroom.se/
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• Mänskliga rättigheter i fabrik 

• Produktsäkerhet 

• Produktkvalitet 

• Jämställdhet hos Jollyroom AB 

• Miljön lokalt (Jollyroom—Hisings Kärra)  

      avfall, sopor 

• Utbildning av anställda i fabrik 

• Miljö i produktionsländerna—t.ex. utsläpp 
av kemikalier 

• Antikorruption hos Jollyroom AB 

• Antikorruption hos leverantör 

 

• Förpackningsoptimering 

• Kemikalier i produktionen 

• Mångfald hos Jollyroom 

• Miljövänliga produktalternativ 

• Miljövänliga transporter ifrån produktionslän-
derna 

• Miljövänliga transporter till kund 

• Engagemang i välgörenhetsprojekt 

Hög        Relevans för Jollyroom       Högre 
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VÄSENTLIGHETSANALYS 
 

Intressentdialog 

Jollyroom har många intressenter (de som har intresse av information om och från företaget) som påverkas direkt 

eller indirekt av verksamheten. Våra intressenter är t.ex. ägare, medarbetare, leverantörer och kunder. Det är viktigt 

att vi i vårt hållbarhetsarbete fokuserar på det som våra intressenter tycker är viktigt och inte bara det som vi själva 

anser vara prioriterat. I syfte att få information om vad intressentgrupperna tycker är viktiga fokusområden gör vi re-

gelbundna enkäter om vårt hållbarhetsarbete. Utifrån svaren sammanställer vi diagram som tydligt visar att mänskliga 

rättigheter i fabrikerna där varorna produceras och säkra produkter av bra kvalitet är det vi bör ha störst fokus på. 

Genom att samarbeta med våra intressenter kan vi se till att sättet vi driver vår verksamhet på, ger optimala resultat 

för oss alla.  
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Leverantörer 

Våra leverantörer måste leva upp till våra högt 

ställda krav både på kvalitet på produkterna 

och på hur de efterlever vår uppförandekod. 

Genom långvariga samarbeten med leverantö-

rer kan vi tillsammans arbeta fram lösningar på 

eventuella problem som uppstår. För att kon-

trollera efterlevnad på vår uppförandekod gör 

vi besök i fabriker och ser själva efter hur det 

ser ut i produktionen.  

INTRESSENTER 

Medarbetare 

Det är viktigt att kunna attrahera och bibehålla 

den mest kvalificerade och eftertraktade ar-

betskraften på marknaden. Vi strävar därför 

efter att erbjuda attraktiva möjligheter för nu-

varande och framtida medarbetare. Varje år 

genomför vi en medarbetarundersökning för 

att få veta vad vi är bra på och vad vi kan bli 

bättre på. Vi har även nära kontakt med de 

fackliga styrelserna för våra fackförbund. 

Ägare 

Det övergripande målet är att skapa ett lång-

siktigt ökat värde för ägarna med god lönsam-

het. Vi integrerar hållbarhetsaspekter för både 

riskminimering och affärsutveckling. Genom att 

strategiskt jobba för en hållbar utveckling av 

verksamheten ser vi långsiktigt goda affärsmöj-

ligheter.  

Kunder 

Att förstå våra kunders behov och förväntning-

ar är avgörande för att lyckas på en alltmer 

konkurrensutsatt marknad. Våra kunder för-

väntar sig säkra produkter av hög kvalitet. De 

förväntar sig också att vi som företag jobbar 

aktivt med att minska vår miljöpåverkan och 

att varorna produceras med mänskliga rättig-

heter i fokus.  

Myndigheter och Bransch-

organisationer 

Jollyroom deltar löpande i workshops, utbild-

ningar, föreläsningar och andra forum för dialog 

med myndigheter och branschorganisationer för 

att stärka kunskap om olika ämnen som berör 

verksamheten. Det kan handla om mänskliga 

rättigheter, produktsäkerhet eller uppdateringar 

av regelverk kring produkter.  

Fackförbund 

Personalen omfattas av tre olika kollektivavtal, 

Lager- och e-handelsavtalet (Svensk Handel 

och Handels, Detaljhandelsavtalet (Svensk 

Handel och Handels) och Tjänstemannaavtalet 

(Svensk Handel och Unionen).  

Vi har nära kontakt med de fackliga styrelserna 

för våra två fackförbund samt utförliga policys 

gällande exempelvis  arbetsmiljö och jämställd-

het. 
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN  

& PERSONAL 

 

COVID-19  

2020 var ett mycket annorlunda år som dominerats av Covid-19 pandemin. Vardagen förändrades plötsligt för oss alla 
på olika sätt och vi har med kort varsel behövt anpassa oss efter rådande omständigheter. Vi har lärt oss mycket och 
gjort många förändringar i våra sätt att arbeta och vi har hittat nya kreativa lösningar för att få allt att fungera.  

En stor fördel för oss var att vi redan 2018 började anställa flerspråkiga Kundserviceagenter och Översättare på distans, 
vilket medfört att IT-mässigt stod vi mer eller mindre redo när Covid-19 slog till i mars 2020. Sedan mitten av mars har 
alla anställda som har möjlighet att sköta sitt jobb hemifrån gjort det. Dessa medarbetare har även erbjudits utrustning 
för att på ett ergonomiskt korrekt sätt kunna jobba hemifrån och mötesstrukturen har flyttas från de fysiska mötesrum-
men till digitala möten. Att så många av tjänstemännen har arbetat hemma har minskat smittorisken på arbetsplatsen 
och underlättat för övriga medarbetare inom lager och butik som måste arbeta på plats. Vi har även ökat timmarna vi 
lägger på lokalvård och anställt ny personal för att hinna med att varje dag desinficera exempelvis dörrhandtag och 
städa våra gemensamma ytor extra noga. I tillägg har vår Skyddskommitté jobbat intensivt med nya rutiner och inform-
ation till alla medarbetare. 

Med hjälp av fantastiska medarbetare som har kämpat på, både på plats och hemifrån, har detta året under omständig-
heterna fungerat mycket bra. 

450 medarbetare har under året arbetat hårt för att våra 

kunder ska få det bästa erbjudandet och den bästa servicen.  

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för oss och inne-

bär att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal.  

Hälsa och välbefinnande är ett viktigt mått på hur vi lever 

upp till våra värderingar och en förutsättning för att männi-

skor ska nå sin fulla potential. Förutom att ha tydliga rutiner 

kring hur vi fångar upp sjukfrånvaro tror vi att risk för ohälsa 

bäst fångas upp genom löpande dialog. Därför har chefer 

kontinuerliga  avstämningar med sina medarbetare, vilket 

kompletteras av medarbetarundersökningar vars resultat 

följs upp både på grupp och organisationsnivå. Vid tecken på 

ohälsa följs en uppsatt rutin.  

Vi jobbar också med tydliga mål för mångfald och jämställd-

het på arbetsplatsen och inom alla avdelningar.  

Personalen omfattas av tre olika kollektivavtal, Lager- och e-

handelsavtalet (Svensk Handel och Handels, Detaljhandels-

avtalet (Svensk Handel och Handels) och Tjänstemannaavta-

let (Svensk Handel och Unionen).  

Vi har nära kontakt med de fackliga styrelserna för våra två 

fackförbund samt utförliga policys gällande exempelvis  ar-

betsmiljö och jämställdhet. 

På Campus Jollyroom i Göteborg finns  ett stort nybyggt kon-

tor där lokalerna är anpassade både för den som vill sitta i 

landskap och den som vill sitta mer enskilt. Alla anställda har 

också tillgång till ett nybyggt gym och en personalrestaurang.   

”Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för oss och innebär 

att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal.” 
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  2019 2020 

Sjukfrånvaro 5,32 % 5,02 % 

Tillbudsrapporter 67 st 74 

Åtgärdade tillbud 65 st 74 

Personalomsättning 1,93 % 1,18 % 

Genomsnittsålder anställda 27 år 29 år 

Kvinnor 

52,58 % 

Fördelning kvinnor/män 2020 

Män  

47,42 % 

Fördelning kvinnor/män i ledande positioner 2020 

Män 

55,56 % 

Kvinnor 

44,44 % 
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Risker 

Fysisk eller psykisk ohälsa är en risk på en 
arbetsplats med många anställda. Att per-
sonal inte trivs och avslutar sin anställning 
är också en risk eftersom kompetens och 
erfarenhet är en viktig faktor för att vi ska 
kunna nå våra mål. Detta kan i viss mån 
göra företaget sårbart.   

Lagermiljön, där tempot tidvis är högt, 
medför risker för tillbud av olika slag med 
möjliga personskador som följd.  

Vi arbetar kontinuerligt med att  säkerställa att vi i våra egna led har en bra arbetsmiljö samti-

digt som vi ställer höga krav på arbetsmiljön i våra leverantörsfabriker. Genom avtal och en 

speciellt anpassad uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners ställer vi krav på att 

de accepterar att efterleva  vår uppförandekod. 

Jollyroom ser positivt på att medarbetare utvecklas och går 
vidare till nya tjänster inom bolaget. För oss som växande 
bolag är det vanligt att en medarbetare får möjlighet att ut-
veckla sin kompetens i en roll för att sedan när viss kompe-
tensnivå uppnåtts erbjudas en högre befattning.  Ett gott 
ledarskap är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv ar-
betsgivare , därför erbjuder vi utbildningar för ledare och har 
egna träffar för alla ledare för att skapa samsyn och gemen-
skap. 

Genom åtgärden målsamtal stämmer närmsta chef och med-
arbetare av var tredje månad om medarbetaren vill ha mer 
kunskap inom ett visst område. I samtalet finns möjlighet för 
medarbetaren att ta upp exempel som produktutbildning 
eller genomgång av IT-system. Är utbildningen relevant för 
medarbetarens tjänst i kombination med att det finns tid 
genomförs en sådan som regel.  

Att växa inom företaget 

Att rekrytera i egen regi har varit en strategi sedan bola-

get grundades. Vi arbetar även med höga målsättningar 

gällande interna rekryteringar av den fasta styrkan. Av 

företagets lediga tjänster tillsätts 50 procent internt och 

av våra lediga ledarroller tillsätts 70 procent internt. Det 

är en viktig nyckel till vår framgång. Jollyroom är och 

skall vara en arbetsplats där man kan utvecklas och ta 

sig an nya roller och ansvar. 

Terese Fernbring, Jollyroom 
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https://jollyroom.workbuster.com/
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EN VARAS LIVSCYKEL 
En produkt påverkar omvärlden under hela sin livscykel, hela vägen från design och 
materialval till det att varan är utsliten och blir nytt material eller avfall. Vårt mål är att 
ständigt utveckla processerna så mycket vi kan i alla led och hitta lösningar som förbättrar 
vår prestanda inom alla områden för att försöka skapa cirkulära flöden.  
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Råmaterial 
Vilka material som används spelar stor roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att använda till exempel ekologisk bomull, 
eller återvunna material sparas vatten, energi och kemikalier jämfört med konventionellt producerade material.  

Produktion 
De mänskliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och friheter som alla har rätt till. Med långa och ofta komplicerade 
leverantörskedjor påverkar vi massor av människor varje dag; från anställda och konsumenter till leverantörer och samhällen. 
Vi är måna om att de som arbetar hos våra leverantörer ska ha bra arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och en lön som 
täcker mer än basbehoven. Produkterna som säljs hos Jollyroom tillverkas till stor del i Kina, men även i t.ex. Europa, Taiwan 
och Indien. De leverantörer som samarbetar med Jollyroom måste skriva på vår Uppförandekod. Uppförandekoden är en upp-
sättning krav och riktlinjer för hur vi och våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt 
riktigt sätt. Vi väljer vilka leverantörer vi samarbetar med baserat på en noggrann riskbedömning. Varje år görs fabriksbesök 
där vi kontrollerar produktionen av varorna och fabrikerna. 

Transport 
Varorna som transporteras till Jollyrooms lager på Hisingen i Göteborg kommer oftast via sjötransport i container. Vår samar-
betspartner för inkommande gods jobbar med aggressiva åtgärder för att bli grönare. De arbetar med att minska CO2-utsläpp, 
ompröva lagerbyggnation och -hantering, de prövar användning av solenergi vid byggnadskylning och investerar i energiåter-
vinnings-teknik för lastbilar. 

Jollyroom 
På Jollyrooms lager tar en effektiv och strömlinjeformad logistikapparat hand om inkommande och utgående gods för att så 
effektivt och energisnålt som möjligt hantera varorna. 

Transport 
Med ett brett sortiment av varor i alla storlekar och former skickar företag ofta sina varor i för stora kartonger med fyllning 
som bubbelplast eller papper för att skydda varorna. Det skapar ett behov av nya lösningar, och på Jollyroom var vi först med 
att som renodlad e-handlare investera i B plus equipments automatiserade förpackningssystem. Det består av tre maskiner 
som tillverkar kartonger och två maskiner som skannar varornas storlek och viker en kartong av optimerad storlek för sänd-
ningen. Detta medför minskad luft i kartongen vilket leder till att fler kartonger kan fraktas på samma lastbil. 

Kundanvändning 
För textilier så sker en stor del av varans miljöpåverkan, drygt 30 %, vid kundens användning. Man kan minska den påverkan 
genom att göra smarta val som t.ex. tvätta mer sällan och vid lägre temperaturer och genom att minska ner på strykning och 
torktumling. 

Återanvändning/Återvinning/Avfall 
För att spara på resurser så är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt återanvända varor eller återvinna materialen så 
effektivt som möjligt. Skänk till behövande eller till Second Hand, sälj på andrahandsmarknaden eller lämna varan till en åter-
vinningscentral. 
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MILJÖMÄRKNINGAR 

Hos Jollyroom hittar du Nordens största utbud av produkter för barnfamiljen. I vårt utbud 

eftersträvar vi att kunna ge våra kunder ett stort urval av mer hållbara produkter, såväl 

från våra egna varumärken som av externa varumärken som köps in.  

FSC-certifierat 

FSC står för Forest Stewardship Council och det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett mil-

jöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. 

FSC-märkningen hjälper konsumenter och företag att välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill 

säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. 

Svanen 

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under 

hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster 

Svanenmärkas. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även 

funktionalitet och kvalitet kontrolleras.  

Några exempel på miljömärkningar som finns i Jollyroom’s sortiment: 

Vi ökar stadigt andelen hållbara material i vårt sortiment för att minska spridning av miljö-

gifter. Vi ställer hårda krav på våra leverantörer att följa alla lokala miljökrav och att ständigt 

förbättra sin miljöprestanda. 
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Oeko-Tex Standard 100-certifierad  

STANDARD 100 by Oeko-Tex är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- 

och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten 

är fri från ohälsosamma kemikalier. Exempel på certifieringsbara artiklar är alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängklä-

der, frottévaror med mera.  

GOTS 

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljö-

mässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hän-

syn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av 

själva plagget. GOTS-märkningen gäller för naturfiberprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial. 

Tvätta miljövänligt 

Tvätt kräver en hel del energi och kan också slita ut dina textilier i förtid. Med några enkla knep kan du tvätta smartare och 

göra både plånboken, miljön och dina kläder en tjänst. 

Börja med vädring 

Ibland går tvätten att hoppa över. Om plagget inte är fläckat kan det räcka med en vädring utomhus för att de ska kännas frä-

scha igen. 

Sortera din smutstvätt 

Om du har tillräckligt med plats är det praktiskt att ha flera tvättkorgar för olika typer av tvätt, som till exempel ljusa och 

mörka textilier, eller tvätt som är olika hårt smutsad. Då blir det lättare att hålla ordning i tvättstugan. Det blir också enklare 

att planera din tvättning. 

Välj ett miljömärkt tvättmedel 

Tvättmedel innehåller en rad aktiva ämnen och en del kan vara skadliga för miljön. Genom att välja ett tvättmedel som är 

märkt med till exempel Bra Miljöval eller Svanen bidrar du till att mindre kemikalier spolas ut i vår natur. Tänk också på att 

dosera rätt. Ju mindre tvättmedel som går åt, desto mindre blir påverkan på miljön och slitaget på dina kläder. 

Fyll maskinen 

Vänta med att tvätta tills maskinen blir helt full. Om du inte har möjlighet att fylla hela maskinen kan du välja halv tvätt, och 

halva mängden tvättmedel. 

Undvik att tvätta hett 

Lättare smutsade tvätt blir oftast ren redan i 40°C tvätt. Genom att tvätta i 40°C istället för 60°C kan du minska din energian-

vändning med upp till 40 %. 

Lufttorka 

Torktumlaren kräver energi och kan ibland slita på fibrerna i dina textilier. Låt tvätten lufttorka så ofta du kan. 

När ditt plagg är förbrukat 

Skänk plagget till en vän, donera till välgörande ändamål eller till återvinning av material för att spara på resurser.  

Vi uppmanar våra kunder att återbruka och återvinna produkter i största möjliga mån för att 

spara på resurser.   



  

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA  

RÄTTIGHETER 
Risker 

De mänskliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och friheter som alla har rätt till. 

Med långa och ofta komplicerade leverantörskedjor påverkar vi massor av människor varje 

dag; från anställda och konsumenter till leverantörer och samhällen. En stor del av våra 

varor tillverkas i länder där det finns en förhöjd risk för kränkningar av de mänskliga rättig-

heterna och avvikelser från vår Uppförandekod. 

Produkterna som säljs hos Jollyroom tillverkas till största delen i Kina, men även i t.ex. Europa, Taiwan, Indien och Indonesien. 

Kina   84 % 

Europa  10 % 

Indien   2 % 

Taiwan  2 % 

Indonesien  1 % 

Vietnam  1 % 

Fördelning 
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Uppförandekod 
Jollyroom har sedan 2017 en uppförandekod som reglerar samarbetet med leverantö-

rerna.  

Produkterna som säljs hos Jollyroom tillverkas till stor del i Kina, men även i t.ex. Europa, Taiwan och Indien. De leverantö-

rer som samarbetar med Jollyroom måste skriva på Uppförandekoden. Vi väljer vilka leverantörer vi samarbetar med base-

rat på en noggrann riskbedömning. Varje år görs många fabriksbesök där vi kontrollerar produktionen av varorna och fabri-

kerna. På grund av Covid-19 gjordes det under 2020 inga fabriksbesök. Kontakt med fabrikerna hölls digitalt för att upprätt-

hålla efterlevnad.  

Uppförandekoden i korthet: 

Tvångsarbete och rörelsefrihet 

Leverantören får inte delta i eller dra nytta av någon form av tvångsarbete.  

Minimiålder  

Leverantören får inte delta i eller dra nytta av barnarbete. Lägsta ålder för anställning ska inte vara lägre än åldern för avslu-

tad grundskola.  

Icke-diskriminering  

Leverantören får inte delta i eller stödja diskriminering på grund av ras, färg, kön, språk, religion m.m.  

Rätten till föreningsfrihet  

Leverantören får inte hindra arbetstagarna från att bilda eller ansluta sig till fackföreningar, andra egna sammanslutningar 

eller att förhandla kollektivt.  

Hälso- och säkerhetsstandarder 

Leverantören ska se till att arbetarna erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö, inklusive men inte begränsat till skydd mot 

brand, olyckor och giftiga ämnen. Lämpliga hälso- och säkerhetspolicyer och förfaranden måste fastställas och följas. 

Utbildning och skyddsutrustning 

Leverantören ska ge sina anställda den skyddsutrustning och utbildning som är nödvändig för att utföra sina uppgifter på ett 

säkert sätt. 

Anti-trakasserier 

Leverantören ska skydda arbetstagare från fysiska, verbala, sexuella eller psykiska trakasserier, övergrepp eller hot på ar-

betsplatsen, oavsett om de är begått av chefer eller medarbetare, bland annat vid bestämning och genomförande av disci-

plinåtgärder. 

Ersättning 

Leverantören ska följa lagstadgade minimistandarder eller branschstandarder för löner och förmåner, beroende på vilket 

som är högre. Lönen ska under alla omständigheter göra det möjligt för arbetstagarna att uppfylla de grundläggande beho-

ven hos dem och deras anhöriga. Övertid ska ersättas extra. Lönen ska betalas i lagligt betalningsmedel och regelbundet.  

Anställningsavtal 

Alla arbetstagare ska få ett skriftligt, förståeligt och juridiskt bindande arbetskontrakt. Leverantören ska inte använda sig av 

deltids-, kortsiktiga eller tillfälliga arbetare, praktikanter eller falska lärlingar för att betala lägre löner och färre förmåner.  

Arbetstider, vila och pauser 

Leverantören ska se till att arbetsveckan är begränsad till 48 timmar. Övertid ska vara frivillig, sällsynt och inte överstiga 12 

timmar per vecka.  

Industriolyckor och hälsorisker 

Leverantören ska upprätta och underhålla rutiner för nödsituationer för att effektivt kunna förebygga och ta itu med alla 

hälsorisker och industriolyckor som påverkar omgivande samhälle eller har en negativ inverkan på miljön. 
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MOTVERKANDE AV KORRUPTION 
Risker 

Inköpsprocessen är den del av vår verksamhet där det finns störst risk för mutor, kor-

ruption och otillåten påverkan. Även vid ingående av större avtal finns risk för överträ-

delser mot våra affärsetiska riktlinjer.  

Policys 

På Jollyroom arbetar vi på ett etiskt sätt som överensstämmer med internationella och nationella lagar och bestämmelser i 

de länder där vi är verksamma. Vi arbetar för att motverka alla former av korruption i alla led i vår verksamhet. För våra 

leverantörer har vi integrerat antikorruptionskraven i vår uppförandekod. Den implementeras i alla operativa länder och 

alla leverantörer informeras om det innan de ingår ett samarbete med oss. Inom Jollyroom Group AB har vi personalpolicys 

som reglerar tjänsteresor, gåvor och relationer med våra leverantörer.  

Vi ställer hårda krav i vår produktionskedja på jämlikhet och icke-diskriminering. Leverantören 

får inte delta i eller stödja diskriminering på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk 

m.m.  

 

Läs uppförandekoden i sin helhet 

Bestickning 

Jollyroom Group AB tolererar inte någon form av korruption, bestickning eller oetiska affärsmetoder. Jollyroom Group AB 

och alla dess leverantörer, liksom deras respektive anställda, ska avstå från att erbjuda, ge, kräva eller ta emot mutor, 

liksom andra otillbörliga fördelar, i affärssamarbete. Leverantören ska också avhålla sig från att muta eller använda någon 

annan metod för att otillbörligt påverka offentliga tjänstemän, någon från rättsväsendet eller andra. 

Hantering av miljöaspekter 

Leverantören måste sträva efter att minimera de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet, sina produkter och tjänster 

genom ett proaktivt tillvägagångssätt och ansvarsfull hantering av sin miljöpåverkan (inklusive men inte begränsat till): 

• Användning av knappa naturresurser, energi och vatten 

• Utsläpp till luft och vatten 

• Buller, lukt och dammutsläpp 

• Potentiell och faktisk förorening av mark 

• Hantering av farliga ämnen 

• Hantering av farligt och icke farligt avfall 

• Produktfrågor (design, förpackning, transport, användning och återvinning / bortskaffande) 

• Efterlevnad av miljölagstiftning 
Leverantören ska vara uppdaterad om gällande miljölagstiftningskrav som är relevanta för miljöpåverkan av sin verksam-
het, sina produkter och tjänster och säkerställa laglig efterlevnad genom utbildning, medvetenhet, operativ kontroll och 
övervakning. 

https://www.jollyroom.se/kundservice/vart-ansvar/uppforandekod
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MILJÖ & LOGISTIK 

Vi strävar efter att hela tiden effektivisera våra frakter från leverantör och ut till våra kunder. 

Vi har t.ex. på vårt lager maskiner som anpassar förpackningen efter varan för att spara för-

packningsmaterial och för att inte frakta luft.   

Jollyrooms miljöpolicy 

2017 antog Jollyroom en Miljöpolicy som ska vara grunden för vårt miljöarbete. Policyn 

ska vara en integrerad del i våra processer och hänsyn till miljön ska tas med i alla våra 

beslut.  

Miljöpolicyn i sin helhet: 

Jollyroom Group AB ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. 

Ansvar för miljön skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Miljölagstiftning och myndighetskrav skall utgöra 

en miniminivå för miljöarbetet och målet är att överträffa kraven. Jollyroom Group AB ska därför:  

- Arbeta för minskad klimatpåverkan genom att kontinuerligt effektivisera transporter.  

- Sträva efter minskad energi-förbrukning i verksamheten. 

- Ställa tydliga miljökrav på samarbetspartners och leverantörer. 

- Successivt öka andelen av sortimentet som är tillverkat av mer hållbara material.  

- Använda miljömärkta produkter i verksamheten där det är möjligt.  

- Arbeta för att minimera avfall och källsortera så långt det går för att bidra till återvinning av material och förbrukade 

produkter.  

För att leva upp till vår miljöpolicy skall vi ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbätt-

rande åtgärder ger vinst på lång sikt. Jollyroom Group AB ska följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn  kontinuer-

ligt.  
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Miljörisker 

Ökad produktion till följd av ökad konsumtion har gett många en bättre levnadsstandard men har negativ påverkan på 

klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan 

miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. 

” 

” 

Att tänka på miljön är också att 
tänka på ekonomin.  

De billigaste lösningarna är oftast 
de mest hållbara.  

Ole Sauar, Jollyroom 

Miljöfokus hos Jollyroom 
I vårt miljöarbete fokuserar vi främst på att uppfylla de lagkrav som 

finns på de marknader där vi är aktiva. Om vi har kontroll på 

material och produktion kan vi ge kunder, myndigheter och intres-

senter den information de behöver och har rätt till så att våra in-

tressenter kan känna sig trygga med våra produkter. Vi ställer höga 

krav på transparens och tydlighet på våra leverantörer och målet 

är att ha långsiktiga relationer med ömsesidigt förtroende.  

Med ett brett sortiment av varor i alla storlekar och former skickar företag 

ofta sina varor i för stora kartonger med fyllning som bubbelplast eller 

papper för att skydda varorna.  

Detta skapar ett behov av nya lösningar och innovationer. På Jollyroom var 

vi först med att som renodlad e-handlare investera i B plus Equip-

ments automatiserade förpackningssystem.  

Systemet består av maskiner som tillverkar kartonger och två maskiner 

som skannar varornas storlek och viker en kartong av optimerad storlek 

för sändningen. Den automatiserade förpackningslösningen är hopbyggd 

med Jollyrooms Autostoresystem och en automatiserad paketsorterings-

terminal. Även kartongmontering, etikettering, sortering och packning är 

till stor del automatiserat.   Tillsammans utgör de tre systemen en helt 

automatiserad logistiklösning för smått och mellanstort gods i vårt ny-

byggda utleveranslager i Sörred i Göteborgs hamn, som också är förberett 

för en utbyggnation när det behövs.  

Antal robotar 107 

Antal bins 146200 

Antal arbetsstationer 28 

Autostore i siffror (2020) 

Autostore 

Autostore på Campus Jollyroom 

Robotar i Autostore 
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Utsläpp av CO2 från transporter 

Data för 2020 saknas.  

Utsläpp från frakter från leverantör till Jollyroom.  

Av de varor vi köper in fraktas 58 % via land (Europa), 41 % via båt från produktionslandet (Asien) 

till hamnen i Göteborg och slutligen fraktas 1 % via flyg (största delen består av varuprover).   

Jollyroom har i dagsläget liten påverkan på valet av transportör av frakterna till oss. Det vi kan 

göra är att se till att våra  produkter packas så effektivt som möjligt, med minsta möjliga förpack-

ningsmaterial och  välfyllda kartonger som anpassas i storlek efter varan.  

För frakterna ut till våra kunder väljer vi samarbetspartners som kan erbjuda oss så effektiva och 

miljövänliga frakter som möjligt och med de leveransalternativ som våra kunder önskar.  

Varorna förpackas med så lite emballage som möjligt för att säkerställa att varan är hel när den 

kommer fram. Vi har också möjlighet att anpassa lådor efter varans storlek för att bli så effektiva 

som möjligt. 

Utsläpp från frakter från Jollyroom till kund.  
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I våra egna lokaler på Campus Jollyroom har vi 30 000 kvm solcellstak med en årlig elproduktion på ca 3,3 GWh, vilket mots-

varar 660 standardvillors elkonsumtion på ett år. Hela vår anläggning kommer alltså vara helt självförsörjande med denna 

solcellsanläggning.  

- Vi kommer bli helt självförsörjande med denna solcellsanläggning. Både kunder, leverantörer och anställda förväntar sig att 

en modern och framtidsinriktad verksamhet jobbar aktivt och konkret med miljö och hållbarhet. I denna utveckling skall vi 

ligga i framkant, säger Ole Sauar,  Jollyroom  

 Sex lagerbyggnader inkl. kontor 

Totalt 2020 1380 000 kWh  

ENERGIFÖRBRUKNING 2019 

I augusti 2020 flyttade Jollyroom in i 
Castellums nya anläggning på Hisingen. 
Härmed är vi Sveriges ytmässigt största e-
handlare med totalt 75 000 kvm lageryta.  

- Som mest hade vi åtta olika lager, nu har 
vi allt på samma ställe. En fördel är att vi 
nu kan sampacka små och mellanstora 
produkter och leverera ut dem tillsam-
mans, berättar Jollyrooms logistikchef Ce-
cilia Olsson.  

Cecilia Olsson framför det nya lagret, tillsammans med Niklas Blomberg, platschef för smågodslagret och Hans Sahlin, chef för 
logistiksegmentet på fastighetsägaren Castellum.  
Foto Hilda Hultén (Dagens Logistik) 
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Mål framåt 

Vi kommer att jobba med att minska vårt avfall genom att källsortera fler fraktioner och följa  Avfallshierarkin. Vi 

ska också successivt öka andelen hållbara material i våra produkter. Att tillverka produkter som håller länge och är 

av god kvalitet är viktigt i ett långsiktigt miljöperspektiv. 

 Wellpapp Metall Mjukplast Brännbart Trä Bygg- & rivavfall Totalt 

Totalt 2020 599,7 3,1 32,9 55,2 208,3 14,0 913,2 

ÅTERVUNNET MATERIAL 2020 (TON) 

Hur uppnår vi cirkularitet? 

Cirkulär ekonomi handlar om ett resurseffektivt och hållbart samhälle där man tar ansvar för materiella resursvär-

den och exempelvis strävar efter att förlänga produkters livstid innan de går till materialåtervinning.  För oss innebär det att 

vi stadigt ökar andelen återvunnet material i våra produkter. Samtidigt är det viktigt att vi kan vara säkra på att de material 

som används är trygga både för miljön och för konsumenten. Det är svårare att säkerställa kvalitén på ett återvunnet 

material eftersom det ingående materialet inte är konstant. Arbete pågår globalt för att sätta  gemensamma spelregler gäl-

lande cirkulär ekonomi via en ISO-standard. Arbetet beräknas ta ytterligare några år.   
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PRODUKTSÄKERHET 
Ett led i vårt hållbarhetsarbete är att säkra att våra produkter uppfyller alla relevanta 

krav, håller hög kvalitet och kan hålla länge. Vi är måna om att våra kunder ska kunna 

känna sig trygga med att våra produkter är säkra att använda.  

Vi jobbar hårt med att se till att alla våra varor testas noga innan de levereras till oss och vi har höga krav på doku-
mentation på våra produkter.  

Vi har ett väl implementerat system för att fånga upp klagomål eller synpunkter på våra produkter. Systemet hjälper 
oss att kunna utveckla och förbättra vårt sortiment.  

Produkter som trots allt visar sig osäkra tar vi bort från våra försäljningskanaler och vi kontaktar då våra kunder och 
uppmanar dem att med hjälp av vår kundservice lämna tillbaka varan.  

Kundservice 

Vår kundserviceavdelning 

tar dagligen emot frågor, 

synpunkter och rekla-

mationer ifrån våra kunder. 

Runt 30 medarbetare hjäl-

per våra kunder från våra 

sex marknader.  

På ett år hanterar de över 

600 000 mail och telefon-

samtal.  

 

Behöver du hjälp? 
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SAMHÄLLSENGAGEMANG  

& SAMARBETEN 

SSEI 

Målet med SSEI är att skapa ett verktyg som ska under-

lätta för det enskilda företaget att producera sina skor på 

ett mer hållbart sätt. Jollyroom vill från sitt medlemskap i 

SSEI nå ett kunskapsbyggande för att öka medvetenheten 

kring hur man kan arbeta mer hållbart vid produktionen 

av skor.  

CSR-Västsverige 

De är Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för 

samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom att erbjuda 

kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät 

stärker de sina medlemmars förutsättningar att utveckla 

ett strategiskt CSR-arbete. 

Mer info: www.csrvastsverige.se 

Kemikaliegruppen 

Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform som via regel-

bundna möten, besök hos medlemsföretagen och tillgång 

till medlemssidor och kemikaliedatabas hjälper sina med-

lemmar att hålla sig uppdaterade kring relevanta lagkrav 

inom kemikalieområdet.  

Mer info: www.swerea.se 

 

CSR Scandinavian Shoe Industry 

CSR Scandinavian Shoe Industry är ett skonätverk som 

består av skandinaviska skoföretag som samarbetar 

objektivt med CSR frågor. Medlemskapet ger Jollyroom 

möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap i sociala 

och miljömässiga frågor.  

Referensgrupp för säkra produkter (Svensk Handel) 

Ett nätverk för Svensk Handels stora medlemsföretag inom sällanköpsvaruhandeln. Syftet är att vara ett bollplank för 

Svensk Handel i arbetet med produktsäkerhet samt att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag 

samt en plattform för information om ny och gällande produktlagstiftning från relevanta myndigheter. 

För Jollyroom går ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang 

hand i hand med långsiktig lönsamhet. Det är därför en viktig del av vårt arbete.   

Vi engagerar oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor 

inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling. Bland dem märks t.ex. 

Barnfonden, CSR Västsverige och Rädda barnen.  

SIS Standardutveckling 

Jollyroom deltar i SIS TK 404 som utvecklar och uppdaterar standarder för barnartiklar såsom barnvagnar, 

höga barnstolar, babysitters m.m.  Genom att delta i en teknisk kommitté hos SIS får vi tidig inblick i vilka nya 

och uppdaterade standarder som är på gång. Det ger oss även kunskap om framtida marknadskrav och rikt-

linjer för vår bransch, nationellt såväl som globalt. Kunskap som har direkt inverkan på hur våra produkter 

och tjänster ska utvecklas och hur produktion och processer bör organiseras. Att delta i en standardiserings-

kommitté hos SIS är därför en långsiktig investering i Jollyrooms’ kunskap och konkurrenskraft.  



32 



33 

I samarbete med Barnfonden stöder vi projektet ”Utbildning för alla”. Ett mycket 

viktigt projekt, där Jollyroom bidrar till att ge bättre förutsättningar för utbild-

ning till barn med sämre eller inga tillgång till resurser.  

Samarbetet med Barnfonden och skolan i Etiopien fortsatte 

under 2020. Bl.a. hade vi en skolstartskampanj där 10 kr 

per såld ryggsäck gick till Barnfondens skolprojekt i Etio-

pien. Läs mer om vårt samarbete med Barnfonden 

Inför julen 2020 fick vi möjlighet att, tillsammans med 

Prologis och Storex, skänka julklappar till barn som lever i 

fattigdom.  

Tillsammans hjälpte vi till att fylla Göteborgs Stadsmiss-

ions butik med leksaker som fanns på deras egen önske-

lista, allt från dockhus och bilbana till elmotorcykel och 

pysselset. Barnen fick därefter komma till butiken och 

välja ut ett antal leksaker var. 

- Vi tycker att det känns bra att kunna samarbeta med 

våra kunder för att tillsammans kunna ge mer till Stads-

missionens välbehövliga verksamhet, säger Renée Randau 

Cibuk, som ansvarar för projektet på Prologis Norden.   

Vi vill tacka både Jollyroom och Storex som helhjärtat en-

gagerat sig i arbetet.  

https://www.jollyroom.se/kundservice/vart-ansvar/barnfonden
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Så här skrev Hallands Nyheter : 

DE SKICKAR 100 STÖVLAR TILL FATTIGA 

BARN 

I samband med internationella dagen för 

utrotning av fattigdom gjorde insamlings-

stiftelsen Loza Foundation i Varberg en 

installation i 

form av stövlar 

– väl synliga för 

alla shoppare i 

Gallerian. 

– Det är inte 

ovanligt att 

barnen går bar-

fota när det är 

14 grader och 

regn ute. Nästa 

vecka skickar vi stövlarna med en lastbil till 

en förskola i Nordmakedonien, säger Sa-

bina Grubbesson. 

– Skolan är inte en prioritet i de fattigaste 

områdena. Barnen går oftast inte i skolan 

när familjen inte har mat för dagen. I Make-

donien råder extrem fattigdom och en fa-

miljemedlem lever på fyra till fem kronor 

per dag. 

Stövlarna donerades av Jollyroom och 

eftersom de är ofodrade ville stiftelsen 

skicka med något mer. 

– Vi lade ut en förfrågan på Facebook om 

raggsockor och inlägget delades flitigt. På 

så sätt fick vi in handstickade raggsockor, 

säger Sabina Grubbesson. 

Loza Foundation verkar i Moldavien, Ko-

sovo, Nordmakedonien och Bosnien. I Var-

berg finns lokala samarbeten med de två 

sistnämnda länderna. 
Bild: Pernilla Johansson från Jollyroom, Sabina Grubbeson generalsekrete-
rare Loza Foundation och Jonna Alm volontär på Loza Foundation.  

Jollyroom  stödjer Loza Foundation  

2018 mottog vi på Jollyroom  en sändning med rosa gummistövlar som 

inte levde upp till våra kvalitetskrav p.g.a. skönhetsfel. I övrigt var 

stövlarna felfria. I sådana fall försöker vi donera varorna till behövande 

i den mån vi kan hitta lämpliga mottagare. 

I fallet med de rosa stövlarna kontaktade vi Loza Foundation med säte 

i Varberg för att fråga om de hade behov av små barnstövlar.  Loza tog 

emot stövlarna  för att  undersöka var de skulle behövas mest.  

Behov fanns i Nordmakedonien på en förskola där många barn var 

utan riktiga skor inför höst och vinter. Eftersom det var ofodrade gum-

mistövlar gick Sabina som är Generalsekreterare och grundare av Loza 

Foundation ut i sociala medier och frågade efter raggsockor att stoppa 

i stövlarna för att de skulle bli varmare. Gensvaret blev enormt och 

inlägget på Facebook  delades över 500 gånger första dygnet.  

Sabina bestämde sig för att hålla en liten utställning i Galleria Trädgår-

den i Varberg för att informera om Loza och deras viktiga arbete. Alla 

de små stövlarna  ställdes på golvet i gallerian och i några satt de små 

handstickade skänkta raggsockor. På plats fanns Pernilla från Jolly-

room och Sabina och Jonna från Loza Foundation. Hallands Nyheter 

och Radio Halland fanns på plats för att uppmärksamma utställningen.  
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Vad gör Loza Foundation? 

Loza Foundation är en röst för Europas svagaste och 

mest utsatta människor. För deras mänskliga rättighet-

er, till hälsa och trygghet. Genom lokala projekt arbetar 

vi för en positiv utveckling på plats, med konkreta insat-

ser som ger livsavgörande och långsiktiga resultat för 

samhällets svagaste. Loza foundation arbetar för män-

niskor i utanförskap, att  få tryggheten i ett hem och 

förutsättningar att växa som människa. 

Vår vision är ett mer jämställt Europa och vårt arbete 

riktar sig till de europeiska länder som ligger längst ner 

på FN:s HDI Index. Loza Foundation arbetar för en social 

hållbar utveckling i de fattigaste delarna av Europa. 

Vi arbetar utifrån de Globala Målen om en social hållbar 

utveckling och FN:s deklaration om mänskliga rättighet-

er. 

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. 

Insamlingsstiftelsen innehar 90konto vilket innebär att 

Svensk Insamlingskontroll granskar verksamheten.  

SWISH: 900 62 48 

BANKGIRO: 900-6248  

Bild: Gummistövlar och raggsockor provas och delas ut på för-

skolan i Nordmakedonien.  
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Om rapporten 
Rapporten är ett sätt för oss att berätta om det CSR & hållbarhetsarbete. Vi eftersträvar att rapportera 
hållbarhetsarbetet på̊ ett transparent och relevant sätt. Det senaste åren har vi fokuserat på att integrera 
hållbarhetsfrågor i vår affärsverksamhet och i våra strategier, allt för att ge oss de bästa förutsättningarna 
att lyckas med vår långsiktiga ambition.  

Detta är vår tredje hållbarhetsrapport. 

Rapporten avser 2020 och det arbete som gjordes då.  
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