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OM FÖRETAGET 

Jollyroom är Nordens största e-handelsföretag inom barn- och babyprodukter, 

vi servar idag  över 2 000 000 kunder. Vi har allt du behöver för barn mellan 0 

till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. Ett brett sortiment, en 

tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grund-

pelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag.  

På Hisingen i Göteborg har vi kontor och lager, vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 343 fan-

tastiska medarbetare. Den största delen medarbetare arbetar heltid och resterande på behovsbasis.  

Vi har marknadens största lager på över 60 000 kvm och varor till ett snittvärde av över 330 miljoner kronor.  

Vårt mål är att erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen. Verksamheten har solida finanser vilket ger våra 

kunder, anställda och samarbetspartners trygghet för att vi finns kvar på marknaden i ett långsiktigt perspektiv.  

Grundarna bakom Jollyroom har arbetat med e-handel sedan 1996. Tidigare har vi arbetat med uppbyggnaden 

av flera ledande e-handelsaktörer i Norden, bland annat Komplett Group och Fjellsport Group.  

De senaste 21 åren har vi haft förmånen att leverera över 10 miljoner paket till nordiska konsumenter. Gemen-

samt för satsningarna har varit att ge kunderna ett bättre alternativ genom en kostnadseffektiv internetbaserad 

affärsmodell.  

Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Vi skall ge  nordiska konsumenter den bästa upp-

levelsen.  

Vi är med i matchen för att vinna! 
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Målet för år 2017 var att göra Jollyroom till ett företag 

med miljardomsättning – något som uppnåddes under 

december månad. Vidare visade företaget stolt upp 

2017 års siffror som visade på en lönsam tillväxt >50% 

mot 2016, samt en kundbas på 1,3 miljoner.  

Med en motivation som grundar sig i att förverkliga 

visionen om att underlätta barnfamiljers liv har Sauar 

och Jollyroom AB fortsatt sin framgångsresa även 

2018. I början av oktober nådde företaget miljard-

strecket, redan innan årets viktigaste kvartal ens hade 

Ole Sauar grundade Jollyroom 

2010 med visionen att underlätta 

barnfamiljers liv genom ett e-

handelsföretag för barn- och baby-

produkter.  

Ole Sauar, VD 

Jollyroom vinnare av Svenska SEO priset 

2019 vann Jollyroom  ”Svenska SEO priset” och blev utnämnda till ”Årets kund”  

av webbplattformsleverantören Litium. 

Finalplats  för VD Ole Sauar till ”Årets 

grundare” på Entreprenörsgalan 2019 

VD Ole Sauar nominerades 2019 till årets grundare. 

Motiveringen löd: 

Endast 17 år gammal startade Ole Sauar sitt första e-

handelsföretag Viking Computer och etablerade där-

med en av de första nätbutikerna. Efter ett par fram-

gångsrika år slogs företaget samman med Kom-

plett.com där Sauar fick i uppdrag att starta upp de-

ras svenska och danska verksamheter vilket han lyck-

ades genomföra med stor framgång.  

Inte långt efter att Sauar valde att lämna Komplett 

startade han upp Jollyroom, år 2010. Jollyroom har i 

dagsläget en personalstyrka på 450 fantastiska med-

arbetare, 300 på heltid och resterande på behovsba-

sis.  

I en bransch med otroligt tuff konkurrenssituation 

och som under de senaste åren präglats av neddrag-

ningar och nedläggningar lyckas Sauar driva Jolly-

room med exceptionell tillväxt år efter år. För Sauar 

var målet från start att bli Nordens största e-

handelsbutik inom barn- och babyprodukter. Med en 

tillväxt på 68% och 800 000 registrerade kunder på 

hemsidan stod det i slutet av 2016 klart att Jollyroom 

med ledning av Ole Sauar uppnått detta mål.  

Under 2018 har företaget fortsatt växa kraftigt och närmar 

sig nu 2 miljoner registrerade kunder vilket innebär en dub-

blering av kundbasen på bara några år. 

Sauar har lyckats skapa ännu en stor e-handelsframgång 
genom en offensiv strategi som präglats av strategiskt tän-
kande, målmedvetenhet och driftighet. Med hans starka 
engagemang och pragmatiska hållning har han även lyckats 
skapa en inspirerande företagskultur med hög teamkänsla 
och korta beslutsvägar.  

Näst på tur står Europa, där den tyska marknaden var först 

ut i april 2018. Jollyrooms långsiktiga mål är att bli Europas 

ledande aktör inom barn- och babyprodukter på nätet.  

Det må låta ambitiöst – men sett till tidigare framgångar 

är det lätt att tro på Sauars förmåga att lyckas! 
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Ägarstruktur Ole Sauar 

Ole Sauar AB  

(Koncernens moderbolag) 

Ole Sauar 100 % 

Jollyroom Group AB  

Ole Sauar 62,5 %  

Egmont Holding AB  37,5 % 

Jollyroom AB—100 % 

Jollyroom AS—100 % 

Jollyroom GMBH—100 % 

Jollyroom Group äger samtliga dotterbolag 100 % 

Styrelse Cato Broberg 

Ordförande 

Torsten Bjerre Rasmussen 

Möte & Talrätt 

Ole Sauar 

Ledamot 

Eric Sandtrö 

Ledamot 

Koncernledning 

 

Ole Sauar    VD     

Cecilia Olsson   Logistik 

David Smedman  Service 

Emil Thell               IT- & Ekonomi 

Terese Fernbring   HR 

Mattias Jacobsson  Inköp 

Frida Ekholm               Web, Marknad & DCPR 
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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  

innehållet. 

Jollyroom når 1 miljard i omsättning!  

NÅGRA MILSTOLPAR 

2018 

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

2011 

2019 

2017 

2016 

2015 

2014 
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VÅRA MARKNADER 

https://www.jollyroom.de/
https://www.jollyroom.no/
https://www.jollyroom.dk/
https://www.jollyroom.fi/
https://www.jollyroom.se/


10 

 

 

• 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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VÄSENTLIGHET 
 

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. 
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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.  

VÅRA 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 

Kvinnor 

50,8% 

Män 

49,2% 

Fördelning kvinnor/män 2019 

Risker 

Fysisk eller psykisk ohälsa är en risk på en arbetsplats med många anställda. Att perso-

nal inte trivs och avslutar sin anställning är också en risk eftersom kompetens och erfa-

renhet är en viktig faktor för att vi ska kunna nå våra mål. Lagermiljön, där tempot tid-

vis är högt, medför risker för tillbud av olika slag med möjliga personskador som följd.  

Som handbok i vårt ledararbete på Jollyroom använ-
der vi boken ”Fra ord til handling”, skriven av bland 
annat Hans Trygve Kristiansen. En givande bok som 
förklarar hur man lyckas nå sina mål oavsett om det 
handlar om idrott, företagande eller offentlig verk-
samhet. Vår norska VD Ole Sauar tycker dessutom att 
det är roligt att ge våra ledare en härlig utmaning - i 
form av en bok skriven på norska!  

Jollyroom är ett Karriärsföretag 2019! 

Utmärkelsen Karriärföretag 2019 innebär: 
 
De 100 arbetsgivarna i Sverige som årligen utses vara 
attraktivast att göra karriär på för studenter och yrkes-
verksamma. Syftet med Karriärföretagen är att förenkla 
för Sveriges studenter och young professionals att hitta 
sin nästa arbetsgivare och belöna ett framgångsrikt 
employer branding arbete. 
 
Juryns motivering: ”Genom en innovativ arbetsmiljö 
och karriärmöjligheter där medarbetarna kan växa och 
utvecklas inom organisationen arbetar Jollyroom 
attraktivt med Employer Branding. Med att inspirera 
både potentiella och nuvarande medarbetare utses 
härmed Jollyroom till ett av Sveriges Karriärföretag 
2019.” 

https://jollyroom.workbuster.com/
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Jollyroom ser positivt på att medarbetare utvecklas och går 
vidare till nya tjänster inom bolaget. För oss som växande bo-
lag är det vanligt att en medarbetare får möjlighet att utveckla 
sin kompetens i en roll för att sedan när viss kompetensnivå 
uppnåtts erbjudas en högre befattning.  

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 medar-
betarens tjänst i kombination med att det finns tid genomförs 
en sådan som regel.  

Under 2019 genomfördes utbildningar inom arbetsrätt och 
arbetsmiljö för samtliga ledare. Alla ledare fick även genomgå 
ett HR-intro med sin HR-partner och vi genomförde ledarsam-
tal med alla ledare för att säkerställa att det är framdrift och 
går bra i teamet.  

Vi hade även interna utbildningar inom våra system, så som 
Qliksense, Excel, leverantörer som kom och föreläste för 
kundservice m.m.  

Som varje år fick alla anställda möjlighet att svara på en med-
arbetarenkät. Vi gjorde även en NPS-mätning, där vi gick från -
51 till -18 vilket är en mycket bra utveckling (skala -100 – 100). 

Vi hade också fyra ledarkonferenser och tre after-work aktivi-
teter för att stärka sammanhållningen. 

  2019 

Sjukfrånvaro 5,32 % 

Tillbudsrapporter 67 st 

Åtgärdade tillbud 65 st 

Personalomsättning 1,93 % 

Genomsnittsålder anställda 27 år 

343 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 

innebär 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 människor ska nå sin fulla potential. Vi har många 

olika samtalsformer för att fånga upp fysisk eller psy-

kisk ohälsa bland personalen.  

Vi jobbar också med tydliga mål för mångfald och jäm-
ställdhet på arbetsplatsen och inom alla avdelningar.  

Personalen omfattas av tre olika kollektivavtal, Lager- 

och e-handelsavtalet (Svensk Handel och Handels, De-

taljhandelsavtalet (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 exem-

pelvis  arbetsmiljö och jämställdhet. 

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

arbetsmiljö samtidigt som vi ställer höga krav på arbetsmiljön i våra  

leverantörsfabriker.  
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VARANS VÄG  

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. 

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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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 produk-

ter, 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. 

A better choice 

”A better choice” är vår egen märkning på produkter som är tillverkade med omtanke för människa och miljö. Produkter med 

denna märkning kan vara ekologiska, Fairtrade, tillverkade av hållbara eller återvunna material.  

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 sprid-

ning av miljögifter. Vi ställer hårda krav på våra leverantörer att följa alla lokala 

miljökrav och att ständigt förbättra sin miljöprestanda. 



17 

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 eller donera till välgörande ändamål och i sista hand till återvinning av material för att spara på resur-

ser.  

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

mån för att spara på resurser.   



  

Risker 

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

till. Med långa och ofta komplicerade leverantörskedjor påverkar vi massor av männi-

skor 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 rättigheterna 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 

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA  

RÄTTIGHETER 
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Uppförandekod 
Jollyroom har sedan 2017 en uppförandekod som reglerar samarbetet med  

leverantörerna.  

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.  

Tvångsarbete och rörelsefrihet 

Leverantören får inte delta i eller dra nytta av någon 

form av tvångsarbete.  

Kvarhållande av id-kort och resedokument 
Leverantören får inte behålla sina anställdas identi-

tetskort eller andra viktiga personliga handlingar. 

Minimiålder  
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av barnar-

bete. Lägsta ålder för anställning ska inte vara lägre 

än åldern för avslutad grundskola.  

Åtgärdsprogram vid barnarbete 
Om leverantören blir medveten om att ha anställt 

barn i skolåldern, ska den se till att barnet är inskrivet 

i ett åtgärdsprogram och inte bara uppsagd från sin 

anställning. 

Farligt och skadligt arbete 
Leverantören ska avstå från att anställa unga arbets-

tagare (under 18 år) för att utföra någon typ av ar-

bete som sannolikt äventyrar hälsa, säkerhet eller 

moral. 

Icke-diskriminering  
Leverantören får inte delta i eller stödja diskrimine-

ring på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk 

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 begrän-

sat till skydd mot brand, olyckor och giftiga ämnen.  

Utbildning och skyddsutrustning 
Leverantören ska ge sina anställda den skyddsutrust-

ning och utbildning som är nödvändig för att utföra 

sina uppgifter på ett säkert sätt. 

Sanitär infrastruktur 
Leverantören ska tillhandahålla en lämplig, ren och hy-

gienisk infrastruktur, inklusive tillgång till toaletter och 

dricksvatten, som är anpassat till de anställdas behov 

och är i relation till antal anställda.  

Anti-Trakasserier 
Leverantören ska skydda arbetstagare från fysiska, ver-

bala, sexuella eller psykiska trakasserier, övergrepp 

eller hot på arbetsplatsen.  

Ersättning 
Leverantören ska följa lagstadgade minimistandarder 

eller branschstandarder för löner och förmåner, bero-

ende på vilket som är högre.  

Anställningsavtal 
Alla arbetstagare ska få ett skriftligt, förståeligt och juri-

diskt bindande arbetskontrakt. Leverantören ska inte 

använda sig av deltids-, kortsiktiga eller tillfälliga arbe-

tare för att betala lägre löner och färre förmåner. 

Ledighet 
Leverantören ska bevilja anställda betald semester och 

sjukskrivning varje år samt föräldraledighet till anställda 

som måste ta hand om ett nyfött barn.  

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 kunna förebygga och ta itu med 

alla hälsorisker och industriolyckor som påverkar omgi-

vande samhälle eller har en negativ inverkan på miljön. 

Bestickning 
Jollyroom Group AB tolererar inte någon form av kor-

ruption, bestickning eller oetiska affärsmetoder. 
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Uppförandekoden i sin helhet: https://

www.jollyroom.se/kundservice/vart-ansvar 

Implementering 
Leverantören ska hålla lämpliga register för att visa 

att kraven i denna kod efterlevs. Registren ska vara 

tillgängliga för Jollyroom Group AB på begäran när 

som helst.  

Hantering av miljöaspekter 
Leverantören måste sträva efter att minimera de 

negativa miljöeffekterna av sin verksamhet, sina 

produkter och tjänster genom ett proaktivt tillvä-

gagångssätt och ansvarsfull hantering av sin miljö-

påverkan.  

Efterlevnad av miljölagstiftning 
Leverantören ska vara uppdaterad om gällande 

miljölagstiftningskrav som är relevanta för miljöpå-

verkan av sin verksamhet, sina produkter och 

tjänster och säkerställa laglig efterlevnad.  

Motverkande av korruption 

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.  

Risker 

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

korruption och otillåten påverkan. Även vid ingående av större avtal finns risk för 

överträdelser 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 le-

verantörer 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.  



21 



22 

Miljörisker 
Ökad produktion till följd av ökad konsumtion har gett många en bättre levnadsstan-

dard 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. 

MILJÖ & LOGISTIK 

Papperslös logistik 

I samarbete med Brother Sverige genom-

förde vi ett projekt för att digitalisera ar-

betet med transaktionerna på lagret. Med 

skannrar från Brother kan de inkommande 

transportdokumenten snabbt och effek-

tivt skannas in för att automatiskt lagras i 

Jollyrooms databas. Tillsammans med en 

mobil och trådlös etikettlösning som låter 

lagerpersonal arbeta på alla ytor i pro-

duktionen. Denna lösning har bidragit till 

en numera papperslös logistikhantering. 

Efter att lösningen har implementerats 

kan Jollyrooms lagerpersonal arbeta i stort 

sett varsomhelst, de förflyttar arbetsmo-

menten till där godset står.  
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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 Equip-

ments automatiserade förpackningssystem.  

Systemet består av tre 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. Tillsammans utgör de tre systemen en helt automatiserad lo-

gistiklösning för smått och mellanstort gods i vårt nybyggda utleveransla-

ger i Sörred i Göteborgs hamn, som också är förberett för en utbyggnation 

när det behövs.  

KOLDIOXIDUTSLÄPP LOGISTIK (TON) 

 Flyg Sjö Väg (well-to-wheel) Totalt  

Totalt 2019 9 1064 3597 4598 

Med  automatiserade förpacknings-

lösningar minskar vi 

våra transportkostnader, reduce-

rar vårt ekologiska fotavtryck och 

dubblerar flödets effektivitet för 

smått och mellanstort gods.   

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 förpackningsmaterial och för att inte frakta luft.   

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 intressen-

ter den information de behöver och har 

rätt till så att våra intressenter 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.  
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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. 

Jollyrooms miljöpolicy 

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

licyn 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 sam-

hälle. 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 förbru-

kade produkter.  

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

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

kontinuerligt.  

 Wellpapp Metall Mjukplast Brännbart Trä Bygg- & rivavfall Totalt 

Totalt 2019 555,93 5,96 26,36 59,57 119,60 29,84 858,56 

ÅTERVUNNET MATERIAL 2019 (TON) 

 Sex lagerbyggnader inkl. kontor 

Totalt 2019 1440 000 kWh  

ENERGIFÖRBRUKNING 2019 
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"Att tänka på miljön är också 

att tänka på ekonomin. De 

billigaste lösningarna är oft-

ast de mest hållbara." 

Ole Sauar, Vd på Jollyroom 

Jollyroom använder mindre plast och mer 
wellpapp 
Jollyrooms nya lagerbyggnad är ett skolexempel på klok energianvändning. 
Modernt förpackningstänkande är en annan sida av saken: 
   – I början använde vi en mängd olika förpackningsstorlekar, men kunde 
ändå inte undvika att ”skicka luft”. I dag har vi maskiner som skär ned för-
packningarna till skräddarsydd storlek. Och har samtidigt kunnat minska 
antalet storlekar med 20 procent. 
   – Maskiner som både reser och försluter lådan sparar dessutom mänsk-
liga krafter. Och slutprodukten blir en lätthanterad låda som nyttjar utrym-
met på bilarna effektivt, och är lätt för kunden att både bära hem och 
öppna. 
 
Materialtänk 
Förpackningsmaterialet är en annan viktig parameter när det gäller hållbar-
het. Och Ole Sauar har en klar uppfattning i frågan. 
   – Förpackningar ska självklart kosta så lite som möjligt. Både för miljön 
och oss. Därför minskar vi användningen av plast och övergår alltmer till 
wellpapp. 
   – Intressant i sammanhanget är att många av våra satsningar på bättre 
förpackningar och förfinad logistik samtidigt sänker våra kostnader. Att 
vara miljösmart är ett sätt att minska kostnader i företaget. 

Vi fortsätter att investera i flertal 
logistiska lösningar för att effekti-
visera logistiken och samtidigt 
reducera företagets ekologiska 
avtryck. Den här gången är det 
fokus på energi när våra nya bygg-
nader får en av Nordeuropas 
största solcellsanläggningar på 
taket.  
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Vi jobbar hårt med att se till att alla våra varor testas 
noga innan de levereras till oss och vi har höga krav på 
dokumentation 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 sorti-
ment.  

Produkter som trots allt visar sig osäkra tar vi bort från 
våra försäljningskanaler och vi kontaktar då våra kun-
der och uppmanar dem att med hjälp av vår kundser-
vice lämna tillbaka varan. 

Kundservice 

Vår kundserviceavdelning tar dagligen 

emot frågor, synpunkter och rekla-

mationer ifrån våra kunder. Runt 30 med-

arbetare hjälper våra kunder från våra 

fem marknader. På ett år hanterar de 

över 600 000 mail och telefonsamtal.  

Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process med kontinuerliga 
förbättringar inom många olika områden. Som ett led i det arbetet 
antog Jollyroom 2017 en Miljöpolicy och en Uppförandekod. 

Jollyroom är nordens största e-handelsföretag inom barn- och babyprodukter. 
Det är därför viktigt för oss att ta vårt ansvar för att minska vår påverkan på omvärlden så 
mycket vi kan. Vår vision är att vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart.  

Följ vårt hållbarhetsarbete på webben! 

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.  

HÅLL DIG UPPDATERAD OM 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 

PÅ WEBBEN  

https://www.jollyroom.se/kundservice/vart-ansvar
https://www.jollyroom.se/kundservice/vart-ansvar
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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.  
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Vad är din roll på Jollyroom? Jag jobbar med externa 
samarbeten, vilket innebär samarbeten som marknads 
kampanjer tillsammans med företag och leverantörer. PR 
& Event och övriga marknadsprojekt hör också till externa 
samarbeten. 

Vad är roligast med ditt arbete? Det är en mycket spän-
nande ny tjänst och det är roligt att få möjlighet att på-
verka utformningen och utvecklingen av tjänsten och av-
delningen från start. Jag är mest förtjust i att träffa samar-
betspartners och hitta starka varumärkeskopplingar och 
synergier för att utforma nya kreativa kampanjer. Ett an-
nat mycket roligt pro-aktiv arbete är att leda marknads-
projekt med framtagning av nya kommunikations kanaler 
och försäljnings verktyg i syfte att bygga varumärke och 
påverka förutsättningar för ökad tillväxt hos Jollyroom. 

Berätta lite om samarbetet med Barnfonden. Välgören-
het har alltid varit en kärnfråga för Jollyroom och Jolly-
room har gjort många kampanjer igenom åren. 2019 le-
tade jag efter en långsiktig partner inom välgörenhet. I 
möten med Barnfonden presenterade de ett globalt kon-
takt nätverk som bidrar till att Jollyroom på ett mycket 
effektivt och transparent sätt kan delta i och påverka pro-
jekt runt om i hela värden.  

I samarbete med Barnfonden fokuserar vi på projektet 
”Utbildning för alla”. Ett mycket viktig projekt, där Jolly-
room kan ge bättre förutsättningar för utbildning till barn 
med sämre eller ingen tillgång till resurser. Barnfondens 
medarbetare är mycket dedikerade och är på plats för att 
följa upp att våra bidrag återfinns i material till det nya 
skolbygget. 

Den gamla skolbyggnaden var 

sliten och saknade utrustning 

som eleverna behöver för att 

klara av grundskolan.  

Vad har hänt med skolan i Etiopien sedan start? Mycket 
har hänt på 1 år! I oktober 2019 började Shubi Gemo-
skolan närma sig ett resultat. Byggnadens grund, väggar 
och tak var klara. Totalt 4 nya klassrum är byggda, sol-
cellspaneler installerade och vattentankar på plats för att 
se till att det finns rent dricksvatten. Toaletter är byggda 
och utbildning är genomförd för både barn och skolperso-
nal i hygien och sanitet. I februari 2020 hålls en pre-
invigning av skolan, då byggnaden är godkänd för att ta i 
bruk. Jollyroom skickade sina gratulationer med ballonger 
och personlig hälsning. Fantastisk att se lyckan och glöden i 
barnens ögon under invigningen!  I skrivande stund forts-
ätter donation kampanjer för att möblera på ett barnvänligt 
vis med bänkar, tavla, stolar och bord.  

Följ projektet på www.jollyroom.se/barnfonden 

Vilka utmaningar ser du för företag att inkludera välgö-
renhet i sitt hållbarhetsarbete? Utmaningen är fokus, re-
surser och prioritet inom organisationerna. företag måste 
dedikera resurser och sätta välgörenhets arbete på agen-
dan. Alla företag och privatpersoner som har tillgängliga 
resurser och finansiella muskler bör ha minst 1 välgören-
hetsprojekt på gång konstant, det skulle göra skillnad! 

Hur ser du på hållbarhet? Hållbarhet är för mig nyckeln till 
framtiden i många olika aspekter. Det är viktig att hela före-
tagets kultur genomsyras av hållbarhetstänk i alla plan, allt 
ifrån att företag producerar egen el via solceller, till att 
medarbetar sorterar sitt mat avfall, till att påverka kunder, 
leverantörer och partners att ta del av företagets visioner 
inom hållbarhet. Alla kan på nått sätt dra sitt strå till stack-
en för att förbättra förutsättningar till våra olika globala 
utmaningar. 

 

2019 letade jag efter en långsiktig 

partner inom välgörenhet. I möten 

med Barnfonden presenterade de 

ett globalt kontakt nätverk som bi-

drar till att Jollyroom på ett mycket 

effektivt och transparent sätt kan 

delta i och påverka projekt runt om i 

hela världen.  

Jannicke Haga 
Business Collaboration Manager 

https://www.jollyroom.se/barnfonden
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I slutet av oktober stod den nya skolan färdig och bara 

möblering och inköp av skolmaterial återstod.   

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.  

Vilka samarbeten har Jollyroom 2020? Det är 
viktig att våra samarbetspartners ska vara en 
förlängd kommunikationskanal mot vår mål-
grupp. Samarbetspartners ska spegla strategiska 
fokusområden. Ett fokus område är att ytterli-
gare öka närvaron och synligheten mot gravida 
och småbarnsfamiljer i åldersgrupp 0-6 år via 
samarbetspartners. Det innebär att vi kommer 
att utöka vårat samarbete med till exempel Li-
bero, Disney och många flera som har nischat sig 
inom det ålderssegmentet. Ett annat arbete är 
att fortsatta samarbeten med andra e-handels 
aktörer som riktar sig mot kvinnor (80 % - 90 %) i 
åldern 25-45 med barnfamiljer bl.a. Lyko, 
mat.se, babycard etc. och sist men inte minst 
fortsätter vi vårt arbete med välgörenhets orga-
nisationer i små och stor skala bl.a. har vi ett 
samarbete med Astrid Lindgren Company där 
Pippi 75 års Jubileum firas med att en viss 
summa av en Pippi kampanjprodukt är öron-
märkt till Rädda Barnen, detta initiativ från 
Astrid Lindgren Company lyfter vi i vår kommuni-
kationsplan. Vi har också medverkat i Sofias Äng-
lar i flera säsonger med att inreda Barnrum, det 
är ett mycket uppskattat samarbete med otroligt 
stort engagemang och hjärta från alla håll. 
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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. Rapporten avser 2019 och det arbete som gjordes då.  

Begränsningar 

Resultatindikatorer inom vissa områden saknas eftersom hållbarhetsarbetet på Jollyroom inte har mätts i 
så stor utsträckning tidigare. Fler relevanta nyckeltal att mäta emot kommer att tas fram under 2020.  
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