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Selskapsstruktur for KJB Holding 

•  KJB Holding er overordnet morselskap i konsernet. Karl-Johan Blank er 
eier og konsernsjef, og sitter dessuten i styret for selskapet sammen med 
Peder Larsson (styreleder) og styremedlemmene Christian Blank og Bengt 
Andersson.

•  Jula AB. Konsernets store retailselskap og moderselskap i Jula-konsernet. 
Adm.dir. er Joachim Frykberg. I styret sitter Peder Larsson (styreleder), samt 
styremedlemmene Karl-Johan Blank, Bengt Andersson, Johan Elfner, Hans-Åke 
Persson, Rune Brunberg Johansen og Patrik Ragnar.

•  Jula Holding (hvilende selskap). Var morselskap i konsernet tidligere.

•  G&K Blanks Fastigheter. Konsernets eiendomsselskap og morselskap i 
G&K Blanks Fastigheter-konsernet. KJB Holding eier 49,9 % av G&K Blanks 
Fastigheter. Adm.dir. er Johan Carlberg. I styret sitter Peder Larsson (styreleder) 
og styremedlemmene Karl-Johan Blank, Christian Blank og Bengt Andersson.

•  Balance Finance er konsernets finansselskap. I styret sitter Peder Larsson 
(styreleder), Bengt Andersson, Christian Blank og Joachim Frykberg.

•  Jula Logistics er et separat selskap for eiendommen der Julas sentrallager og 
hovedkontor ligger. Selskapet driver eiendomsforvaltning. Adm.dir. er Joachim 
Frykberg. I styret sitter Peder Larsson (styreleder) og styremedlemmene 
Joachim Frykberg og Karl-Johan Blank.

KJB Holding

G&K Blanks
Fastigheter AB

(Egen gruppe)
Balance Finance

Jula NorgeJula Sverige Jula Poland Jula Logistics Jula Asia

Jula AB

Jula Holding
(Hvilende selskap)

Innledning

Konsernet har på kort tid vokst mye, og det 
stiller nye krav til organisasjonen. I løpet av 
året har vi hatt fokus på lederskapsutvikling 
og på organisasjonsutvikling. Det gjenstår 
utfordringer, men viktige biter begynner å 
falle på plass.

Det største prosjektet i 2017 var Julas nye 
netthandel, som ble startet opp på våren. 
Man kan si at vi lanserte netthandelen på 
“ny-gammel”måte. Vi konstaterer at det 
har skjedd veldig mye innen det digitale, 
men innenfor logistikken er det mye som er 
likt med den fjernhandelen Jula drev med 
tidligere. •

I 2017 økte konkurransen i våre bransjer, og faktorer i omverdenen satt i 

perioder virksomhetene under hardt press. Vi taklet disse utfordringene 

relativt bra, men vi nådde ikke helt opp til våre høyt stilte forventninger, 

og det er vi naturligvis ikke fornøyde med. Men i forhold til andre aktører 

har vi klart oss bra, vi er fortsatt lønnsomme.

”Det største prosjektet 
i 2017 var Julas nye 
netthandel, som ble 
startet opp på våren.”

SelskapsstrukturInnledning
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Eieren har ordet

Karl-Johan Blank sammen med Christian Blank på 
inspirasjonsreise i USA.

har truffet medarbeiderne. Det er en fin måte 
for meg som eier og for oss i ledelsen å danne 
oss et bilde av tilstanden i våre enheter, og av 
hvordan arbeidet gjøres.

Det vi ser på, er varehusenes status, om 
det er orden i sakene, vareplasseringen, at 
visningene er gode, at det er god plass, at 
alle jobber på en enhetlig og bra måte, osv. 
Dersom vi lykkes med dette, gir det kundene 
en god følelse som gjør at de kommer 
tilbake. Det er også ved å se vareutvalgene i 
virkeligheten at vi kan få forståelse for hvordan 
de bør utvikles.

Vi gjør mye for å møte kundenes behov, 
ikke minst innen netthandel, men vi tester 
også mye annet, for eksempel forskjellige 
varehusstørrelser, og forskjellige typer 
situasjoner. I 2017 testet vi også helt nye 
konsept. På sommeren hadde vi for eksempel 
en pop-up store på ”Power Big Meet” i 
Lidköping.

Når det gjelder konseptutviklingen jobber vi 
også hardt med hvor og hvordan vi etablerer 
oss, samt med hvilke typer artikler man ønsker 
å ha i et varehus. Visse artikler vil kunden 
kanskje kjøpe hjemmefra, mens andre vil 
han/hun kjøpe i varehuset. Det er hele tiden 
viktig at kundens opplevelse i kontakten med 
oss, er bra. Det behøver ikke alltid skje ting, 
men det er viktig at det er en “godfølelse” i 
varehuset, og det er noe vi jobber hardt med, 
ikke minst gjennom aktiv sortimentsutvikling. 
Det er en måte for oss i varehusene å møte 
den digitale konkurransen på.

Inspirasjon fra USA
I løpet av året hadde vi også en reise med 
ledelsesgruppen til USA. Vi besøkte blant 
annet Silicon Valley, San Francisco og Seattle. 
Formålet var å komme nærmere og besøke de 
store digitale aktørene. Det er interessant å se 
nye løsninger der de er på plass, for eksempel 
Amazons nye satsinger på matvarer eller 
helautomatiske betalingsløsninger, osv. Et 

viktig spor er digitaliseringen når det gjelder 
bærekraftighet. Det dreier seg om blant annet 
digitale kvitteringer, digitale kataloger og mye 
annet. Det er en reise som vi allerede har 
begynt på, og som nå fortsetter med fremfor 
alt digital markedsføring.

Nye varehus
Selv om vi nå jobber mye med utvikling av 
netthandel, åpnet vi et visst antall nye varehus 
i 2017, i Sandnes, Lyngdal, Hudiksvall, Varberg 
og Visby. Visby var litt ekstra spesielt, til dels 
fordi det ble vårt 50. varehus på det svenske 
markedet, og til dels fordi det er Julas første 
varehus på en øy uten veiforbindelse med 
fastlandet. Det ble for øvrig en fantastisk 
innvielse på en herlig solfylt dag i Visby, som 
jeg aldri kommer til å glemme.

Eieren har ordet

Viktige trinn 
frem mot 2017
2017 var et hendelsesrikt år på mange måter. Omverdenen stiller hele 

tiden nye krav til organisasjonen, og internt jobber vi hardt med våre 

forutsetninger for å takle disse kravene.

Eieren har ordet

I løpet av året har vi hatt fokus på lederskaps-
utvikling og på organisasjonsutvikling. Vi har 
vokst mye på relativt kort tid, og det stiller nye 
krav til organisasjonen. Det er mange kom-
plekse spørsmål som skal tas opp med mange 
nye medarbeidere, samtidig som vi ønsker å 
verne om Julaånden. Det er et viktig arbeid, 
og man må ha respekt for at det tar tid.  Det 
gjenstår utfordringer, men viktige biter begyn-
ner å falle på plass.

Netthandel
Det største prosjektet i 2017 var Julas nye nett-
handel, som ble startet opp på våren. Man 
kan si at vi lanserte netthandelen på “ny-gam-
mel” måte. Vi konstaterer at det har skjedd 
veldig mye innen det digitale, men innen-
for logistikken er det mye som er likt med 
den fjernhandelen Jula drev med tidligere. 
 
Netthandelprosjektet ble vel gjennomført, og 
vi har lykkes fantastisk bra. Nå gjelder det å 

bygge videre og ta skrittene fremover for å 
finne ut av hvordan vi skal jobbe med å mø-
te netthandelkundene og med hvilket sorti-
ment, og denne reisen har allerede begynt. 

I slutten av 2017 lanserte vi “Hent i varehus”, 
og utviklingen fortsetter nå med ytterligere 
utvikling av “Hent i varehus”. På sikt er dette 
en veldig fin ting for våre kunder, men kanskje 
mest for våre JulaPro-kunder. Samtidig gir det 
mer-salg i varehusene.

JulaBase
I løpet av 2017 har vi også gjort et stort arbeid 
med våre sentrale styredokumenter, Julaån-
den, forretningsmodell, forretningsidé, visjon, 
osv. Arbeidet har ført til en generell beskrivel-
se av de oppdrag vi har felles, og som vi kaller 
JulaBase. Her beskrives hva vi tilstreber, og 
hvordan vi gjør saker og ting. Vi vil fremheve 
det beste med Jula, stake ut retningen frem-
over og gjøre det lettere for oss å prioritere. Vi 
innser at dersom Jula skal være fremgangsrik 
også i fremtiden, er det nødvendig å tydelig 
formulere hva som er kjernen i virksomheten. 
Jo flere vi blir, desto viktigere er det at vi har 
et felles bilde av hva vi ønsker å gjøre i orga-
nisasjon. JulaBase vil bli implementert i hele 
organisasjonen i løpet av 2018.

Konseptutvikling
Et annet viktig område er fortsatt utvikling av 
konseptene i våre varehus. I løpet av året har 
vi besøkt et stort antall av våre varehus, der vi 

Karl-Johan Blank i Julas pop-up store på Power Big Meet i Lidköping. Julas nye kompakte pop-up konsept.

Julas ledelsesgruppe sammen med Christian Blank (lengst til venstre) på reise i USA. 
Fotograf er Karl-Johan Blank.

Den første netthandelbestillingen, mai 2017.

”Det behøver ikke 
alltid skje noe, men 
det er viktig at det 
er en “godfølelse” i 
varehusene”
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virksomheten på en positiv måte, og i Sverige 
ser vi et reelt utviklingspotensial for 2018.
I 2017 fokuserte vi kraftig på ytterligere 
utvikling av kvalitetetsnivået i våre vareutvalg. 
Vi ønsker at våre produkter og sortimenter 
skal være vel gjennomarbeidet, det er 
viktig for kundetilliten. Det som driver alt på 
kontorene og i varehusene og i Kina, er jakten 
på nyheter, både når det gjelder besteselgere 
og nye, fine sortimenter. Det er det som driver 
oss, og det er om å gjøre å ikke miste det i 
virksomheten.

Jula er en familiebedrift, og for meg er det 
veldig morsomt og inspirerende at mine 
sønner Christian og Fredric er involvert i 
virksomheten, og at de nå også så smått 
vokser i ledelsen av bedriften, med blant 
annet aktivt arbeid i styret. Fokuset i løpet 
av året har handlet mye om å få orden i 
sakene og i strukturene. Vi har virksomheter 
på modne markeder der det nå dreier seg 
om å utvikle eksisterende enheter. Samtidig 
jobber vi hardt med å forberede for ytterligere 
ekspansjon på eksisterende, og også på nye 
markeder. Vi er godt rustet for fremtiden. •

Båndklipping ved åpning i Hudiksvall.

Eieren har ordet

Karl-Johan Blank
Konsernsjef og eier

Eieren har ordet

Bra utvikling for G&K
2017 har vært et meget godt år for G&K 
Blanks Fastigheter AB, og mange ledige loka-
ler har begynt å fylles opp

I Karlstad har utviklingen av Välsviken vært et 
viktig prosjekt i 2017. Det finnes nå totalt 24 
000 kvadratmeter gode handelseiendom-
mer. Fra vi kjøpte tomten i 2010 har det blitt 
til et veldig fint prosjekt. Det har tatt tid, men 
det har blitt bra.

I Skövde ser vi en lignende utvikling. I 2017 
jobbet vi mye med planering, og nå er neste 
etappe i gang. I 2018 vil vi etablere ytterligere 
9 000 kvadratmeter på Stallsiken. 

I Angered har vi i 2017 gjort mange tilpasnin-
ger av lokalene for å svare til leietakerens be-
hov. Det er Göteborg by som leier seg inn med 
blant annet skole og mange andre forskjellige 
virksomheter. Arbeidet med tilpasning av lo-
kalene har gått bra.

I Västerås har vi hatt noen ledige lokal 
 tidligere, men nå har blant annet Åhlens  

Outlet flyttet inn, noe som er veldig bra.

I Jung i Skaraborg har virksomheten i den tidli-
gere Asko-eiendommen også utviklet seg i lø-
pet av året. Det er full fart i regionen, og vi har 
nå fått inn mange logistikk-kunder som ser 
verdien med den fine logistikkbeliggenheten 
ved E20. En stor del av den tidligere Asko-eien-
dommen er nå leid ut.

Hvis vi ser på 2018, ser vi at det er mange nye 
prosjekter på gang. Først og fremst handler 
det om utvikling av kjernevirksomheten med 
handelsområdene. Vi arbeider også aktivt 
med miljø- og bærekraftspørsmål. Blant an-
net jobber vi aktivt med å bytte ut eldre belys-
ning til LED-belysning.

Familiebedriften
Vi har en vel utviklet organisasjon med 
engasjerte medarbeidere, fra hovedkontoret 
og sentrallageret til varehusene på våre 
forskjellige markeder, og selv i Kina. Vi har 
en ledelse som hele tiden er under utvikling. 
Vi kan konstatere at Norge fortsatt går bra 
med en stabil utvikling, i Polen utvikles 

Karl-Johan sammen med sønnene Christian og Fredric Blank ved innviel-
sen av en nytt Julavarehus.

“Vi har en vel utviklet organisasjon med 
engasjerte medarbeidere, fra hovedkontoret 
og sentrallageret til varehusene på våre 
forskjellige markeder, og selv i Kina.”

I april 2017 traff Karl-Johan Blank den norske superentreprenøren Olav Thon på et 
møte i Oslo. De to entreprenørene fikk god kontakt. Møtet handlet om forskjellige 
etableringssteder for Jula i Sverige og Norge.
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Det viktigste i 2017 er at Jula nå igjen er med i netthandelen - på Jula-
vis. Selv om det gjenstår mye utviklingsarbeid, har Jula lykkes i å starte 
netthandelen på en meget god måte. Netthandelen kommer til å ta 
markedsandeler, spesielt fra utenlandske aktører. Men samtidig er det 
viktig å ikke glemme at det fysiske varehuset (butikken) fortsatt, og 
sikkert i en oversiktlig fremtid, står for 90 prosent av handelen.

I varehuset kan vi pleie møtet med kunden. La oss ta vare på og 
fortsette å være “alt for hjemmefikseren og den proffe”. Det er om å 
gjøre for oss å henge med på den digitale omstillingen, og ta vare 
på våre muligheter til effektivisering. Netthandelen er “bare” en del 
av den digitaliseringen vi er inne i nå. Det er fortsatt hardt trykk på 
valutaspørsmålene. For oss handler det om forholdet til dollaren, men 
også til den norske kronen. Det skaper mye tankearbeid, og krever stor 
nøyaktighet.

Fremtid
Når det gjelder Julas fremtid, vil jeg fremheve fire tydelige utviklings-
områder. Det handler om:

1. Varehusutvikling. Utvikle varehusnettet, og alltid sørge for at vi 
har en ypperlig butikkdrift.

2. Sortimentsutvikling. Et strukturert sortimentsarbeid krydret 
med nyheter som våre kunder ikke en gang visste at de trengte.

3. Netthandel. La oss skape en fin blanding av netthandel og 
kundebesøk i våre varehus

4. Hent i varehus.  Utlevering og returhåndtering i varehuset kan gi 
mange anledninger til mersalg.

Full fart fremover for G&K Blanks Fastigheter AB
Det har vært et fantastisk bra år for vårt eiendomsselskap. 
Organisasjonen har gjort en bra jobb, og har blant annet lykkes i å fylle 
mange tomme lokaler. Det er først og fremst i Västerås at selskapet 
har lykkes i å finne spennende leietakere til lokaler som tidligere var 
tomme.

Våre nye eiendommer i Karlstad (Välsviken) og Skövde (Stallsiken) har 
blitt to gode eksempler på hvordan vi ønsker å utvikle eiendommer. 
Videre er eiendommen i Angered nå leid ut, og fullt innrettet på 
utdannelse med Göteborg by som stabil leietaker.

Vi har også inngått avtale for ny etablering i Skellefteå, og der har 
planarbeidet nå startet.

Når vi ser tilbake på 2017, er det tydelig at vårt eiendomsselskap gjør 
ting riktig, noe våre leietakere setter stor pris på. •

Styreleder i Jula AB og G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Peder Larsson
Styreleder i Jula AB  

og G&K Blanks Fastigheter AB

Styreleder i Jula AB og G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Styreleder i Jula AB og G&K Blanks 
Fastigheter AB har ordet

Stabil utvikling - til tross for stor 
turbulens innen detaljhandelen
For mange detaljhandelsaktører har 2017 resultatmessig vært et år med tap. 

Med tanke på det kan vi konstatere at Jula har klart året bra.

Utlevering og returhåndtering i varehuset kan gi mange anledninger til mersalg.
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Jula ABJula AB
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Året oppsummert

Finansiell situasjon

Jula har 96 varehus på tre markeder.Tre nye varehus åpnet på det norske 
markedet.

211 470 stk.
Totalt salg av  

arbeidsbukser i 2017.

Konsernets finansielle stilling er veldig god. 
Soliditeten beløper seg til 42  %. Den kraftige 
ekspansjonen fortsetter, og omsetningen var på 
drøye 6,5 milliarder SEK i løpet av regnskapsåret, 
en økning på ca. syv prosent sammenlignet 
med 2016. Resultatet er på ca. syv prosent i 
forhold til omsetningen, noe som må regnes som 
tilfredsstillende.

96 
varehus

3 
varehus

KONCERNENS OMSÄTTNING  
MSEK

6 059

2016

6 503

2017

4 985

2013

5 439

2014

5 885

2015

KONSERNETS RESULTAT 
ETTER FINANSIELLE POSTER 
MSEK

503

2013

569

2014

640

2015

584

2016

460

2017

KONSERNETS ANSATTE  
ANTALL (ÅRSVERK)

2013

1 632

2014

1 798

2015

1 850

2016

1 923

2017

2 060

KONSERNETS SOLIDITET  
PROSENT

47 %

2013

44 %

2014

35 %

2015

42 %

2016

42 %

2017

KONSERNETS TOTALBALANSE
MSEK

2013

2 455

2014

2 875

2015

3 101

2016

2 814

2017

2 831

Tre nye varehus åpnet på det svenske 
markedet.

Totalt salg av  
hurtigvinger i 2017.

Oppsummering av året 2017

Begivenheter

39 136 086 stk.
Antall besøk i våre varehus på samtlige markeder.

269 395 stk.
68 275 017 
økter
Antall besøk på våre nettplattformer, 
på samtlige markeder. 

Innvielse av den nye butikken i Visby.

3 
varehus

Året oppsummert

Harde fakta
Omsetning
6 503 MSEK

Driftsresultat
442 MSEK

Investeringer
68 MSEK

Totalt varehusareal (ca)
271 471 m²

42% 
konsernets 

soliditet
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Adm.dir. Jula AB har ordet Adm.dir. Jula AB har ordet

Adm.dir. Jula AB har ordet 

Kamp for hver salgskrone

Taklingen av utfordringene krever mye av 
oss og våre organisasjoner. Vi må ha evnen 
til å forandre og utvikle oss ved effektivt å 
implementere nye planer og tankemønstre. 
Jula har i mange år arbeidet mye med 
utvikling av lederskapet, og det har gitt oss 
et redskap som gjør det mulig å håndtere 
komplekse og utfordrende situasjoner.

Forandring for fremgang
Hos Jula sikter vi høyere, og vi ønsker stadig 
å bli bedre. I fjor nådde vi ikke våre mål, og 
det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med. 
Utviklingen på vårt største marked, Sverige, 
møtte ikke forventningene, og i slutten av 
2017 ble det gjort en endring i ledelsen i Jula 
Sverige AB da adm.dir. Kari Koivisto, sluttet.

Vi er overbeviste om at vi kan fortsette 
lønnsomheten og øke veksten i Sverige. 
Johnny Albøge, tidligere viseadm.dir. for Jula 
i Norge, har blitt utnevnt som fungerende 
Sverige-sjef under rekrutteringen av en 
ny adm.dir. Det er en styrke innen Jula 

Vi kan konstatere at 2017 har vært et tøft år. Hele detaljbransjen har 

vært under tøff konkurranse, ikke minst i Sverige. Både marginen og 

omsetningen presses.

Joachim Frykberg, adm.dir. Jula ABå kunne kanalisere kompetanse fra hele 
konsernet. Vi har stor tillit til Johnny, og vet 
at han kommer til å gjøre en god jobb under 
overgangsperioden.

Omfattende utviklingsprosjekt
Noen av de store utfordringene som vi og 
bransjen står overfor, i tillegg til den økte 
konkurransen, er overgangen fra det analoge 
til det digitale, kundenes endrede behov 
for å forbruke og kommunisere, hvordan vi 
skal bevare og skaffe oss kompetanse, samt 
håndtere den kompetanseforskyvningen som 
utviklingen innebærer. Dette er spørsmål som 
vi jobber aktivt med hos Jula.

Selv om vi møter på store utfordringer hadde 
vi et forholdsvis godt resultat i 2017. Jula 
er lønnsom, og er i dag et godt strukturert 
konsern med morselskap i Jula AB og med 
tre likeverdige landsorganisasjoner på de tre 
markedene i Sverige, Norge og Polen. I løpet 
av året har virksomheten i Asia blitt utvidet 
som et viktig ledd i utviklingen av Julas arbeid 
med bærekraftighet og kvalitet, noe som gir 
oss gode forutsetninger for fremtiden.

Vi møter kunden
En stor begivenhet i 2017 var selvfølgelig 
lanseringen av Julas nye nettbutikk. Det 
har vært en suksess salgsmessig, men også 
måten lanseringen ble gjennomført på, har 
vært en suksess. Den fortsatte utviklingen 
av konseptet går etter planen. Mot slutten 
av 2017 lanserte vi “Hent i varehus”, og 
enda flere måter å møte kunden på vil bli 
fortløpende lansert.

Ekspansjon blir prioritert, og de siste årene 
har utbyggingen av varehuskjeden vært 

ekstremt rask og vellykket. Samtidig er vi vitne 
til at markedene modnes, og derfor settes 
det fokus på nye måter å utvikles på. Her er 
fjernhandelen en nøkkel.

Utviklet tilbud i Polen. 
I løpet av året lanserte vil JulaPro (Julas 
lojalitetsprogram for bedrifter og foreninger) 
i Polen. Fremgangen har vært klart over 
forventningene, og gir oss nå en ny dimensjon 
i Julas tilbud på det polske markedet. 

Som jeg nevnte innledningsvis, har vi 
mange utfordringer og nøkkelen for å 
kunne takle disse, er organisasjoner som 

har evne til å endre seg. Her kreves det 
selvfølgelig at vi har rett kompetanse på 
plass. Kompetansetilførselen, dvs. å finne og 
beholde riktige kompetanse, er en utfordring 
som vi nå fokuserer på å takle.
Vi går inn i 2018 med kraft, energi og 
stort engasjement. Vi har gitt oss selv 
forutsetningene for å lykkes sammen, og 
når vi oppsummerer 2018 kommer Jula til 

å stå sterkere enn noensinne. Mer om vår 
fremtidige utvikling i avsnittet “Plan 2018”. •

”Hos Jula sikter vi 
høyere, og vi ønsker 
stadig å bli bedre.”

”Vi går inn i 2018 med kraft,  
energi og stort engasjement.”
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Utvikling av netthandel

Nye muligheter 
med netthandel

Utviklingen av netthandelen har pågått siden lanseringen, og vil 
komme til å fortsette. Prosjektfasen er klar, og utviklingen fortsetter 
nå i linjeorganisasjonen med et antall nye funksjoner.  Utviklingen 
gjennomføres med et kraftig fokus på salg. Alle kan bygge en “cool” 
webside, med “tøffe” funksjoner, men Jula fokuserer i stedet på selve 
selskapet, på kjernevirksomheten, dvs. det å selge produkter, det kun-
den ønsker. I tillegg ser ikke Jula netthandelen som noe separat, men 
som en naturlig del av den daglige virksomheten. Nettbutikken skal 
altså ikke bare støtte opp om de kundene som handler på nettet, men 
også de kundene som besøker varehusene.

Logistikken er avgjørende.
I slutten av 2017 utviklet vi konseptet “Hent i varehus”. Forskjellige 
tilbud med “Hent i varehus” kommer til å fortsette å utvikles fremover. 
En av de avgjørende faktorene for fortsatt netthandelutvikling er 

logistikken, noe Jula jobbet mye med i løpet av 2017, og dette er en 
utvikling som fortsetter i 2018.

Tanken er at nye kundetilbud skal lanseres kontinuerlig. Det siste 
handler om at kunden skal kunne gjøre klart bestillingen i varehuset 
og deretter få den hjemsendt, alternativt ved å “Hente i varehuset”. 

Med et mer komplett konsept har Jula alltid et tilbud til alle forskjellige 
kundegrupper, og kan derfor alltid fullføre salget, betalt og klart. 
Kunden kan få bestillingen sendt hjem til seg, eller produktene kan 
gjøres klare i varehuset for enkel og rask avhenting. Den fremtidige 
planen for Julas netthandel og nettsted fokuserer på at vi fortsatt 
på beste måte skal møte kundenes forventninger. Funksjonene i 
netthandelen gjør Julas tilbud til en mer sømløs kjøpopplevelse. •

Utvikling sortiment

Langsiktig plan for 
sortimentsutviklingen

Når behovet er identifisert, gjøres selve utviklingen av sortimentet i 
prosjektform, med Innkjøpsavdelingen som prosjektleder. Men det er 
absolutt ikke bare innkjøpene som er involvert i prosjektet. Her finnes 
en stor del av organisasjonene involvert, eksempelvis logistikk og mar-
kedsføring. Ved å involvere store deler av organisasjonen unngår man 
suboptimaliserte løsninger.

Nye utfordringer
Den nye planen gir organisasjonen nye utfordringer. Det kreves for 
eksempel en høyere grad planlegging, fordi mange forskjellige deler 
av organisasjonen omfattes av gjennomføringen. I 2017 har det der-
for blitt mye fokusert på forankring. I løpet av året har Jula ansatt en 
forretningssjef, Mattias Lif (tidligere forretningsområdesjef for Hjem og 
Husholdning), nettopp for å utvikle sortimentsarbeidet i henhold til den 
nye planen.
Forandringen av innkjøpsprosessen er enda ikke klar, men i løpet av 
2017 ble det tatt viktige trinn og utviklingen har kommet et godt stykke 
på vei.

Sortimentsretning med JulaBase
JulaBase ble utarbeidet i 2017, og blir nå ytterligere en mulighet til å 
berike sortimentet. JulaBase gir styrke i sortimentsutviklingen når det 
gjelder å gjøre aktive valg, og også når det gjelder å velge bort sorti-
menter. Tanken er å hele tiden føre Jula i riktig retning.

Med sortimentsplanen formuleres de kundebehovene som skal møtes, 
det vil si hvilke behov og hvilken atferd som skal støttes. På sikt er det 
behov og atferd som er i tråd med JulaBase.

Fremgang med kvalitet
Fra et sortimentsperspektiv er 2017 det året der vi ser tydelige virknin-
ger av det strukturerte kvalitetsarbeidet som Jula har fokusert på i tre 
år. En markert reduksjon av reklamasjoner er det tydeligste beviset på 
fremgangen.

Mye av det faktiske sortimentsarbeidet forrige år, vil gi utbytte fremover. 
I høst har rekordmange artikler blitt lagt opp, noe som vil vises som 
produktnyheter og nye sortimenter i 2018. •

Nå ser vi de første virkningene av den langsiktige sortimentsplanen som tidligere ble utarbeidet. Høsten 2017 

lanserte vi det første sortimentet som ble skapt ut fra den nye planen “Kaffe og kaker på jobben"’.

Med den nye planen går sortimentsutviklingen ut fra forbruksbehovet, det vil si at alle deler av tilbudet skal ha 

sitt utgangspunkt i kundens behov.

Utvikling av netthandel Utvikling sortiment

En viktig hendelse i Jula i 2017 var lanseringen av den nye nettbutikken, et viktig trinn i reisen 

for å møte kundene der de ønsker å bli møtt. Netthandellanseringen har vært en suksess, og 

gir helt nye muligheter til å skape attraktive tilbud.

“Kaffe og kaker på jobben” ble først lansert ut fra den nye sortimentsplanen.
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Utvikling lojalitet

Med lanseringen i Polen er nå Julas lojalitetskonsept komplett på 
samtlige markeder, Sverige, Norge og Polen.

JulaPro har nå vært på markedet i to år, og i løpet av den tiden har 
konseptet etablert seg. Siden starten har det blitt rekruttert over 30 
000 nye kunder, og salget vokste under hele 2017.

Pro-week
I løpet av året gjen-
nomførte vi Pro-we-
ek, som ble en stor 
suksess. Konseptet 
innbyr både til han-
del via eventet, og har en positiv vedvarende effekt på JulaPro-kun-
dene. Ut over dette står Jula sterkt rustet når det gjelder netthandel, 
“Hent i varehus” og riktige markedsføringskampanjer, noe som ytterli-
gere vil bidra til å styrke lojaliteten.

JulaClub Plus
Sommeren 2017 lanserte vi JulaClub Plus med eksklusive partnertilbud 
til medlemmene. Gjennom JulaClub Plus kan man for eksempel bestil-

I slutten av 2017 ble JulaPro lansert (Julas lojalitetsprogram for bedrifter 

og foreninger) i Polen, og det ble veldig raskt tydelig at et konsept hadde 

vært etterlengtet på det polske markedet. Hardt arbeid med stor innsats 

fra personalet i varehusene og på hovedkontoret gjorde lanseringen til en 

stor suksess.

Utvikling lojalitet

Lojalitet utvikler tilbudet
Utvikling lederskap Julaånden

Utvikling av JulaBase

le hotellovernattinger, spa-pakker og fotballreiser som eksklusive tilbud 
til JulaClub-medlemmene. Tanken er å gi noe ekstra til medlemmene. 

JulaClub Plus er unik i segmentet, noe som styrker lojaliteten til vare-
merket. Jula kommer til å utvide og forandre tilbudene over tid, både 
geografisk og innholdsmessig.

Pop-up store
Sommeren 2017 arrangerte vi biltreffet Power Big Meet på Lidköpings 
flyplass, noen mil fra Julas hovedkontor og sentrallageret i Skara. Jula 
var på plass med en pop-up store (Julas første) for å møte bilentusias-
ter og tilby et utvalg av relevante produkter. Besøkende i Julas pop-up 
store kunne hvile i loungen, der de også kunne lade sin mobiltelefon. 
 
Power Big Meet er Sveriges største biltreff for klassiske amerikanske 
biler med over 20 000 biler og rundt 40 000 besøkende. Jula har 
tradisjonelt sett en stor kundegruppe som er bilinteresserte, og derfor 
passet det ypperlig å være tilstede. En god anledning til å treffe kunder, 
tilby utvalgte produkter og styrke varemerket. •

Utvikling lederskap Julaånden

Jula er en vurderingsstyrt bedrift, og i 2017 har det blitt gjort stor innsats 

for å bearbeide sentrale styredokumenter som forretningsidé, visjon og 

ikke minst, Julaånden. Resultatet er JulaBase som vil bli implementert i 

hele organisasjonen i 2018.

JulaBase er en plattform som på en enkel 
måte forklarer og tydeliggjør hva Jula er, og 
hva Jula vil gjøre. 

Utgangspunktet
JulaBase er en plattform som kommer direk-
te fra Julas eier, Karl-Johan Blank, som var 
med på å utvikle Jula helt fra starten.
- Det har skjedd mye siden familien grunnla 
Jula på gården Jultorp. Da hadde vi en liten 
butikk i kjelleren, og i stallen, fjøset, garasjen 
og drivhuset var det lager. Der løp vi rundt og 
plukket kundebestillinger for harde livet sier 
Karl-Johan Blank.
Vi hadde tidlig tanker om hvordan 
virksomheten skulle kunne utvikles. 
Karl-Johan ville at bedriften skulle vok-
se til å bli en stor hjemmefikserkjede. 

- Viljen til å bli bedre, utvikle seg og bli større 
har alltid vært der som en drivkraft, sier han.

Det er disse tankene, ideene og erfaringene 
som nå samles og utvikles i den felles platt-
formen JulaBase.

– Det er et grunnlag for hva Jula er. Her gjør 
vi rede for retningen og løfter frem det beste 
med Jula, noe som gir oss gode forutsetnin-
ger for fremtiden, sier Karl-Johan Blank.

JulaBase er grunnlaget
JulaBase tar utgangspunkt i varemerket, dvs. 
det samlede bildet av hva Jula er, hvordan 
Jula vil være og hvordan andre oppfatter 
Jula. Det er en praktisk og anvendelig platt-
form som gir gode forutsetninger for at Jula 
skal fortsette å vokse, utvikle seg og nå forret-
ningsmålene. Derfor er det viktig at alle med-
arbeidere gjør innholdet i JulaBase til sitt 
eget, som en rettesnor i det daglige arbeidet.

Hver medarbeider skal forstå hva det inne-
bærer for ens egen arbeidsinnsats, i tilknyt-
ning til kunden eller i relasjonen til andre 
medarbeidere. JulaBase skal være levende i 
hele organisasjonen, og derfor er implemen-
teringen som gjennomføres nå, svært viktig.

Implementering
Målet med implementeringen er å sikre at 
alle medarbeidere skal forstå og kjenne en-
gasjement rundt hva Jula er, samt retningen 
for Jula med utgangspunkt i JulaBase. Imple-
menteringen vil skje på forskjellige måter, for 
eksempel i felles workshops, der medarbei-
derne kan erverve seg og bearbeide innhol-
det.

JulaBase er ikke bare en informasjon, det er 
en lederstjerne som har som mål å påvirke 
medarbeidernes atferd. Implementeringen 
er med andre ord ikke noe som “bare” skal 
gjøres i ett enkelt tilfelle, det handler i stedet 
om å skape forståelse for hva det innebærer 
i hverdagen for hver enkelt medarbeider. •

JulaBase™
Plattformen for oss i Jula
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Vi ønsker at våre kunder skal være fornøyde med produktene, ikke bare 
når de bruker dem, men de skal dessuten være komfortable med hvor-
dan produktene er produsert. Hos Jula er bærekraftighet en selvfølge 
og en integrert del av entreprenørskapet vårt.  For å tydeliggjøre tilbu-
det vårt og beskrive grunnsteinene våre, har vi i løpet av året arbeidet 
intensivt med å utarbeide plattformen JulaBase. I JulaBase beskriver 
vi hva som gjør Jula unikt, og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Det er 
også her Jula skaper grunnlaget for bærekraftarbeidet.

Vi har mye å være stolte av, og for oss er det viktig å fortsette å ha et 
stort ansvar når det gjelder bærekraftspørsmål. Sammen med kunde-
ne våre kan vi gjøre verden litt mer bærekraftig.

Bærekraftig utgangspunkt
Jula har sitt utgangspunkt i det selvforsynte svenske jordbruket og vårt 
ønske om å få alle mennesker til å gjøre ting selv. I den forstand er det 
bærekraftighet i alt vi gjør.
Vår måte å være på defineres i Julaånden. Det er kulturen som har 
bygget opp Jula og som har gjort oss fremgangsrike. Enkelt forklart er 
Julaånden vår måte å opptre på i hele organisasjonen, fra Nord-Norge 
til sør i Polen, i varehusene, lagrene og kontorene.

Vår visjon er å, med hvert menneskes kraft, selv løse behov og drive ut-
viklingen mot et bærekraftig samfunn hvor alle tar et samlet ansvar for 
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Samtidig 
skal vi være et ansvarlig og rettferdig foretak.

Verdens ressurser er begrensede. Dette er en 

utfordring for oss alle, og Jula vil bidra med sitt til 

arbeidet. 

I 2017 ble Jula i Asia utvidet med mange nye medarbeidere.Foto: Göteborgs Hamn I løpet av året ble virksomheten utviklet og fordelt over flere nye kontorer.

 
Utfordringer
Verden forandres stadig raskere. Som handelsforetak står vi overfor 
flere utfordringer, som klimaforandringer, voksende sosiale ulikheter, 
rask digitalisering og økende kundekrav. De valgene vi gjør i dag, på-
virker verden i morgen. Hvis vi skal kunne overlevere planeten vår til 
kommende generasjoner, trengs det forandring. 

Jula er selskapet som har sterk lokal tilknytning til Skaraborg, og som 
preges av hardt arbeid, ansvarsbevissthet og kontinuerlig utvikling. Vi 
tror på hvert menneskes evne til å selv oppfylle sin egne behov, og 
at det driver utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Sammen tar vi 
ansvar for fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine 
behov.

Langsiktighet
Jula er et handelsforetak, men ansvaret vårt strekker seg lenger enn 
det. Vi må og skal ta hensyn til hele livssyklusen til produktene vi selger. 
For bærekraftighet er langsiktighet en av de avgjørende faktorene, og 
det er viktig å ha en tydelig retning på lang sikt.

I 2017 har vi fokusert mye på å tydeliggjøre og forenkle bærekraftstra-
tegien vår for å gjøre den mer forretningsorientert. Vår bærekraftvisjon 
strekker seg nå til 2040, og håpet er at vi, i tillegg til å redusere vår 
sosiale og miljømessige påvirkning til et minimum, vil kunne styrke va-
remerket vårt, skape engasjerte medarbeidere og opprette bærekraf-
tige forretningsløsninger. Integreringen av bærekraftarbeidet og en 
langsiktig ambisjon er avgjørende for å skape langsiktig lønnsomhet 
og fremgang. •

Fremtid
Når vi ser fremover, skjer det mye innen 
Sourcing. Neste år kommer vi til å presentere 
en ny avdeling som skal hete «Global 
Sourcing». Det innebærer at Jula Asia og Jula 
Central East Europe etableres i første halvdel 
av 2018 med hovedkontor i Warszawa, 
Polen, sammen med det kommende 
Service- og Sourcingkontoret som blir del 
av en ny avdeling. Den nye avdelingen skal 
sikre at Jula jobber globalt og overgripende 
med sourcing, og at vi bruker vår samlede 
kunnskap på en tilsvarende måte for å støtte 
Julas organisasjoner på riktig måte.

I 2018 kommer det dessuten til å åpne 
enda et kontor i Asia, men denne gangen 
utenfor Kina. Det blir i Vietnam. Tanken er 
at vi gjennom dette kontoret skal håndtere 
leverandører som vi allerede har i Vietnam. 
Men her finnes også det potensial for å 
håndtere andre land som Myanmar, Thailand 
og Bangladesh, hvor vi ser et stort potensial 
for alternativ sourcing i fremtiden.

Vi går inn i 2018 på et høyere i nivå enn 
tidligere. Nå har vi riktig ledelse på plass, og 
vi har besatt alle de ulike avdelingene våre 
med kvalifiserte medarbeidere som kan ta 
seg av alle utfordringer og muligheter som 
fremtiden har å by på. •

I løpet av året har Julas virksomhet i Asia 
blitt utvidet fra 12 til 30 medarbeidere. Det 
innebærer at totalt 18 nye og engasjerte 
kolleger har kommet til, og det gir oss helt 
nye forutsetninger. I starten av 2017 var 
virksomheten samlet på ett kontor i Shanghai. 
Nå er det etablert to nye kontorer, et i Ningobo 
og et i Guangzou.

I løpet av året har virksomheten også blitt 
lagt om fra kvalitetskontroller utført av 
tredjeparter, til at vi nå har kvalitetskontroller 
som helt og holdent blir gjennomført av våre 
egne team. Når det gjelder CSR-revisjoner 
har vi gjort samme endring, fra å bruke 
tredjepartsleverandører til å gjøre det helt 
på egen hånd. Utviklingen i løpet av året 
gjør at vi når våre høye målsettinger på en 
bedre måte enn tidligere, samtidig som vi er 
effektive og kostnadsbevisste. Samarbeidet 
med hovedkontoret i Sverige fungerer godt 
fordi vi har et sterkt fokus på å levere høy 
service og kvalitet i vårt daglige arbeid.
I løpet av året har vi også jobbet hardt med 
lederskapet vårt. Vi har bygget opp en sterk 
og engasjert ledelsesgruppe, noe som er 
nødvendig for at vi skal kunne fortsette å 
utvikle oss i fremtiden.

Jula Asia
2017 har vært et fantastisk år for 

Jula Asia på mange måter.

Lars Bergman.

Bærekraft

Den ansvarlige bedrift

Bærekraft Jula Asia
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Sverige
Borlänge, Borås, Charlottenberg-Eda, Eskilstuna, Gävle, 
Göteborg – Kållered, Partille og Sisjön, Halmstad, Helsingborg 
– Hyllinge og Väla, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, 
Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö – Stora Bernstorp, 
Jägersro og Svågertorp, Mora, Norrköping, Skövde, Skara, 
Skellefteå, Stockholm – Arninge, Barkarby, Bromma, Haninge, 
Häggvik, Kungens Kurva samt Värmdö, Sundsvall, Södertälje, 
Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västervik, Västerås, 
Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Norrtälje, Nyköping
 
Etableringer i 2017
Hudiksvall, Visby, Varberg

Norge
Bodø, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Haugesund, Kristiansand, 
Kristiansund, Larvik, Lørenskog, Mjøndalen, Mo i Rana, Moss, 
Oasen, Sandefjord, Sarpsborg, Sandvika, Skien, Stavanger, 
Steinkjer, Trondheim – Lade og Tiller, Tromsø, Tønsberg, Vinterbro, 
Ålesund, Åsane, Harstad, Hønefoss, Jessheim, Lillehammer

Etableringer 2017
Lyngdal, Sandnes, Arendal

Polen
Bielsko-Biała, Gliwice, Gdańsk, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, 
Słupsk, Szczecin, Warszawa – Janki og Targówek, Wrocław

Jula-kartet Jula-kartet

2017

I 2017 ble det åpent 
totalt seks nye varehus.96 varehus

Jula-kartet

Her ligger Julas varehus
I 2017 ble det åpnet totalt seks nye varehus Jula er en 

ekspansiv varehuskjede som finnes på tre markeder: 

Sverige, Norge og Polen. Jula jobber med et overordnet 

varehuskonsept, kjededrift og skalerbarhet. Etablering 

gjøres i handelsområder sammen med andre velkjente 

aktører innen handel.
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Jula Sverige

Jula Sverige

Det første året som egen organisasjon
2017 var et betydningsfullt år for 

Jula Sverige AB. Det var det første 

hele året som egen organisasjon. 

I løpet av året ble det laget en 

virksomhetsplan, noe som la 

grunnlaget for organisasjonens 

fortsatte utvikling.

Engasjementet rundt den felles virksomhets-
planen har vært stor, og nå begynner man 
å se virkningene i organisasjonen, både 
innenfor Jula Sverige og også når det gjelder 
samarbeidet med andre organisasjoner i Jul-
akonsernet. Lederskapsutviklingen fortsatte 
også, blant annet gjennom utviklingstiltak 
for regionssjefer og varehussjefer. Dette har 
vist seg å være effektivt for å løse problemer 
sammen, innhente kunnskap og utveksle er-
faringer.

Et annet stort skritt i 2017 var at vi startet opp 
netthandel! Netthandelen har allerede over-
gått forventningene, og det finnes ytterligere 
potensial som vi håper vil realiseres i 2018.  

I 2017 ble det etablert fire nye varehus på 
det svenske markedet. Samtlige åpninger 
har vært suksesser. 2017 har vært en hen-
delsesrikt år med tiltak som kommer til å gi 
Jula Sverige AB forutsetninger for å skyve vår 
posisjon enda lenger frem i 2018. •

Jula Sverige

Julas 94. varehus ble åpnet i Visby.

Åpning i Hudiksvall.

Åpning i Visby.

Åpning i Hudiksvall.

Åpning i Varberg.
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Jula Norge

Lanseringen av netthandelen har vært et fremgangsrikt eventyr, og 
forventningene har blitt overgått, mye takket være gjennomtenkte 
logistikkløsninger. Netthandel med “Hent i varehus” har stort potensial 
for å vokse seg større på det norske markedet.

For det norske hovedkontoret i Lørenskog betød sommeren 2017 
flytting til nye lokaler. Det var dog ikke noe lang flytting, faktisk kun 200 
meter. Varehuset i Lørenskog har fått et mindre lokale, bare 1276 m2 
salgsareal, men det er imidlertid ekstremt godt utnyttet. Sortimentet 
har blitt komprimert til 10 000 artikler (mot normalt ca. 13 500 
artikler), men varehuset kan tilby hele Julas produktutvalg gjennom 
“Hent i varehus” som ble lansert på åpningsdagen. Lørenskog var 
dermed det Julavarehuset som var først ute med denne tjenesten. Det 
ble en stor suksess.

Jula Norge

Et spennende år
I 2017 har det skjedd spennende ting i den norske organisasjonen. Blant annet ble det 

lansert større prosjekt som netthandel og “Hent i varehus”. I løpet av året ble flere nye 

varehus åpnet, og det har også vært stor fokus på lojalitetskundene. 

Jula Norge

Åpning i Arendal.

Åpning i Lyngdal. JulaClub, Norge

Per Jacobsen, Country Manager Jula Norge, holder åpningstale i Arendal.

Åpning i Arendal.

«Vi har store 
forventninger til 
nyetableringene, 
som alle har fått 
en veldig gunstig 
beliggenhet 
i forhold til 
konkurrenter og 
kjøpesentre.»

I år har det blitt etablert tre nye varehus i Norge – Lyngdal, Sandnes 
og Arendal. Alle har fine og spennende beliggenheter, med bra 
utviklingspotensial. Forventningen er store i de nyetablerte varehusene.
I hele året har Jula Norge fokusert på lojalitetskunden, både når det 
gjelder JulaClub Smart og JulaPro, med det målet å øke antallet 
kunderekrutteringer. 
Jula Norge har også hatt sterk fokus på lederutvikling. Store ressurser 
har i løpet av året blitt brukt til å skape rammer for videre opplæring 
og utvikling. •
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Jula Polen

Jula Polen

Nytt konsept lansert
2017 var et svært produktivt og spennende år for 

Jula i Polen. Det ble blant annet lansert et helt nytt 

konsept, og i løpet av året var det en tosifret økning i 

den polske “Like for Like”-salgsprosenten. 

Virksomhetsplanen med fokus på salg, omstilling, tradisjonelle KPI-tall 
og et godt utført arbeid av regionsjefen og salgsteamet i Jula Polen ført 
til et svært forbedret resultat sammenlignet med tidligere år.  

Nivået på kundeservicen i de polske varehusene er også veldig bra, 
noe som settes pris på av kundene. Det bekreftes også ved at Jula ble 
belønnet med “Star of Customer Service””-prisen. 

Kulas nye kommunikasjonskonsept «Romeo & Julas» har også blitt 
godt mottatt av kundene og fått oppmerksomhet fra  konkurrentene.

Lanseringen av netthandelen i midten av 2017 ble feiret i forbindelse 
med åpningen av et nytt varehus. Jula Polen startet i juli opp Jula 
Academy, som retter seg mot «Active sales» som en første modul. Alle 
ansatte i varehusene vil komme til å få mer opplæring. 

I november lanserte vil JulaPro (Julas lojalitetsprogram for bedrifter og 
foreninger) i Polen. Lansering har vært en stor suksess, og gjør tilbudet 
til kundene mer komplett og enda sterkere.•

Jula Polen

”… et godt 
utført arbeid av 
regionssjefen og 
salgsteamet i Jula 
Polen førte til 
virkelig forbedrede 
resultater…”

Julas kommunikasjonskonsept «Romeo & Jula» har blitt godt mottatt av kundene og fått oppmerksomhet fra konkurrentene.

Tomasz Wienke, Country Manager Jula Polen, på besøk i et varehus.
Jula Polen ble i 2017 belønnet med prisen 
"Star of Customer Service". JulaPro (Julas lojalitetsprogram for bedrifter og foreninger) har vært en stor suksess i Polen.
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Styret 

Jula AB
Styret i Jula består av personer med lang erfaring fra detaljhandel og 

med mange års erfaring fra styrearbeid i store detaljhandelselskaper. 

Den samlede kompetansen gir styret forutsetninger for å jobbe for Julas 

fremtidige utvikling.

KARL-JOHAN BLANK

Født i 1963. Styremedlem siden 1985

Utdannelse: 4-årig teknisk 

gymnasutdannelse.

Hovedsakelig stilling: Aktiv eier 

og konsernsjef i Jula-konsernet 

og Blank-konsernet, adm.dir. 

morselskapet KJB Holding.

Tidligere erfaring: Jobbet i Jula siden 

starten, Jula Industri AB, startet Jula 

Postorder (Jula AB) i 1984 som deleier og 

G&K Blanks Fastigheter i 1998 mfl. selskaper.

Andre oppdrag: Diverse styreoppdrag.

PEDER LARSSON, STYRELEDER

Født i 1957. Styremedlem siden 2011

Utdannelse: Bedriftslederutdannelse 

Hovedsakelig stilling: Styreopp-

drag, konsulentvirksomhet

Tidligere erfaring: Næringsdrivende som 

ICA-kjøpmann, etableringsansvarlig ICA Sve-

rige, adm.dir. ICA Sverige, adm.dir. Hemtex.

Andre oppdrag: Styreleder i G&K 

Blanks Fastigheter AB, styremedlem 

i Apoteksgruppen i Sverige AB, Arvid 

Nordquist HAB og Lagerhaus AB.

BENGT ANDERSSON

Født i 1935. Styremedlem siden 1995 

Utdannelse: Siviløkonom, 

Handelshøyskolen i Stockholm.

Hovedsakelig stilling: Styreoppdrag, 

konsulentvirksomhet 

Tidligere erfaring: Assisterende direktør 

McCann, markedsstabsjef Interoc AB, 

adm.dir. Eternitrör AB, adm.dir.Järnia 

AB, adm.dir.Haléns Postorder.

Andre oppdrag: Styremedlem i G&K 

Blanks Fastigheter AB og Eatgood AB.

Styret i Jula AB

HANS-ÅKE PERSSON

Født i 1951. Styremedlem siden 2011 

Utdannelse: Økonom

Hovedsakelig stilling: Profesjonell styreleder

Tidligere erfaring: Ledende stillinger i IKEA, 

senest CEO IKEA Indirect Material & Services.

Andre oppdrag: Jetpak, Pelly 

Intressenter, Brunngård.

JOHAN ELFNER

Født i 1962. Styremedlem siden 2013

Utdannelse: Siviløkonom

Hovedsakelig stilling: Konsulent detaljhandel

Tidligere erfaring: Lederstillinger i 

Europa for H&M, Levi Strauss, Mexxx 

International, CEO MQ AB og Brandon AB.

Andre oppdrag: Partner i Retalisation 

B.V., associated partner TimTam 

consulting, styremedlem i ZoneOffence.

RUNE BRUNBERG JOHANSEN

ARBEIDSTAKERREPRESENTANT

Født i 1968. Styremedlem siden 2017.

Utdannelse: Pågående diplomutdannelse 

styremedlem, økonomisk videregående skole.

Hovedsakelig stilling: Gruppeleder  

Jula Kundesenter.  

Tidligere erfaring: Butikksjef Lidl. 

Lønnsansvarlig i Gjerdrum kommune, 

Systemansvarlig Statens Vegvesen. Oslo 

Sporveier AS: Sjefsutdannelse, HR, Lønn, 

Skatt, Saksbehandler boliglån m.m. 

Andre oppdrag: Ingen øvrige oppdrag for øyeblikket.

Styret i Jula AB

PATRIK RAGNAR

ARBEIDSTAKERREPRESENTANT

Født i 1968. Styremedlem siden 2014 

Utdannelse: Siviløkonom, Han-

delshøyskolen i Göteborg.

Hovedsakelig stilling: Lagerarbeider 

Tidligere erfaring: Eksportselger, 

bankansatt. Jobbet 10 år i Jula. 

Andre oppdrag: Diverse styreoppdrag.
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Jula konsernledelse

Utviklet konsernledelsesarbeid
Julas konsernledelse består 

av seks funksjonssjefer fra 

virksomheten samt adm.dir. 

og eier/konsernsjef. Konsernet 

er delt opp i en kommersiell 

gruppe (innkjøp, logisitikk, 

marked) og en utviklingsgruppe 

(økonomi, forretningsutvikling, 

HR). Ledelsesgruppen ledes av 

administrende direktør.

I konsernledelsesarbeidet er 

medlemmene ikke i første rekke 

funksjonssjefer. Fokus ligger i stedet 

på å sammen håndtere generelle 

virksomhetsspørsmål og oppstaking 

av strategisk retning. I 2017 har det 

i stor grad vært snakk om å skape 

forutsetninger for kortsiktig utvikling 

og langsiktig bærekraftig vekst.

Johan Bergman

HR Director

“Utviklingen av JulaBase var en viktig hendel-
se i 2017. Utarbeidelsen av JulaBase gir oss 
nye og bedre forutsetninger til å fortsette med 
å bevare og utvikle vårt sterke verdigrunnlag, 
Julaånden.”

Karl-Johan Blank

Board CEO/Owner

“Det føles virkelig godt av vi nå har netthan-
delen i gang igjen, en absolutt vellykket sat-
sing som vi nå vil komme til å videreutvikle 
på mange måter med blant annet “Hent i 
varehus” som settes veldig stor pris på av våre 
JulaPro-kunder.”

Joachim Frykberg

CEO

“Lanseringen av Julas nye netthandel gir oss 
mulighet til å sømløst møte kunden og utvikle 
tilbudet ytterligere på våre markeder. I 2017 
har vi tatt viktige steg i Polen, som gir oss go-
de forutsetninger for fremtiden.”

Jonas Järrenfors

Marketing Director

“I 2017 har markedsavdelingen komplettert 
med ressurser først og fremst innen Concept, 
Online og Loyalty. Utviklingen i løpet av året så 
vi resultater av allerede i 2017, og vi er nå vel 
forberedte for 2018 innen disse områdene.”

Mikael Fellbrandt

CFO

“For å få bedre kostnadskontroll og 
transparens har vi i løpet av året forbedret 
vårt kostnadsregnskap. Målet er at kostnader 
skal bokføres nært “årsaken” både for 
omkostninger og kostnader for de varene vi 
selger i varehuset, og via nettbutikken. På den 
måten får vi bedre forutsetninger for å ta de 
riktige beslutninger og for å beholde vår sterke 
stilling på markedet.”

Magnus Sigurd

Business Development Director 

“I løpet av året har prosjektkontoret fortsatt 
sin vekst. Samtidig har for eksempel lanserin-
gen av netthandelen, sammen med lanserin-
gen av JulaPro i Polen, vært viktige hendelser 
som utvikler tilbudet. Lanseringene har også 
blitt vel tatt i mot i organisasjonen.”

Henrik Christensson

Purchasing Director

“Nøkkelfaktorene for å skape merverdi i vårt 
tilbud i 2017 var utviklingen av Julas EMV (vå-
re egne varemerker), samt det strukturerte 
arbeidet med sortimentsutviklingen.”

Lennart Karlsson

Logistics Director

“I 2017 startet netthandelen opp med nye 
systemløsninger, som ble integrert i den øv-
rige strømmen på sentrallageret. Vi har og-
så gjennomført “Hent i varehus” og vi har 
investert i den siste delen av lageret med  
45 000 nye palleplasser.”

Julas konsernledelse, med Christian Blank, på studiereise i USA i 2017.

Årsberetning 2017 Jula AB Jula AB Årsberetning 2017
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Fremtid 2018

Fremtid 2018

Omstilling for langsiktig vekst

Målsetting
I fjor ble det satt stor fokus på utvikling av for-
utsetninger for å skape engasjerte og fleksible 
organisasjoner. Det er en utvikling som fort-
setter i 2018, og som er ekstremt viktig for at vi 
skal kunne håndtere fremtidens utfordringer. 
Dette kommer igjen til å være avgjørende for 
at vi på sikt skal ha forutsetningene til å nå 
målsettingene våre. Målsettingene for 2018 
er veldig tydelige, det handler om vekst og 
lønnsomhet.

Planen
Planen er utarbeidet for at vi skal nå våre 
kortsiktige mål, men også for at vi skal ha en 
langsiktig retning som vil kunne skape forut-
setninger for holdbar vekst.

For å nå våre kortsiktige målsettinger må vi 
øke salget og bli mer effektive. Og for at vi i 
tillegg skal kunne takle fremtidens utfordrin-
ger, må organisasjonen omstilles. Det handler 
blant annet om kompetansetilskudd, kunn-
skapsutveksling og omorganisering med mål 
om å nå tydeligere og mer effektive strukturer 
og organisasjoner, med det mål å utvikle til-
budet.

Blant annet vil markedskommunikasjonen 
gjøres om, fra mindre utskrevet/printet mate-
riale til mer digitalt. Det er en utvikling som 
vi har sett i noen år, og som nå akselererer. 
Omstilling vil bli gjennomført innen flere av 
våre organisasjoner.

Julas plan for 2018 har stort fokus på å takle utfordringene som 

gjelder omsetning, salg og resultat. Veien fremover handler om å bli 

tydeligere i våre tilbud til kundene, samtidig som vi må jobbe aktivt 

med å blir mer fleksible og smidige som organisasjon. Målet er å oppnå 

konkurransefordeler, ikke minst når det gjelder skalerbarhet. I 2018 setter 

vi ut den retningen for fremtiden som kommer til å gjøre utfordringene 

om til muligheter.

Joachim Frykberg, adm.dir. Jula AB

Fremtid 2018

Planen for 2018 inneholder enda flere 
utviklingsprosjekter som dreier seg om nett-
opp salg og effektivitet:

• Prosjektet “Armstrong” handler om ut-
vikling av margin og kampanje.

• Prosjektet “Tenzing” handler om mer 
effektiv vareforsyning og økt salg. 

Prosjektporteføljen inneholder også GDPR 
(General Data Protection Regulation) som 
må håndteres i løpet av året. Det nye regel-
verket er en utfordring, men samtidig får vi 
med dette en mulighet til å styrke forholdet 
til kundene.

JulaBase
Planen for 2018 omfatter også implemente-
ring av JulaBase. Jula har på kort tid ekspan-
dert raskt. I takt med at bedriften endrer seg 
er det behov for å utvikle også de sentrale 
plattformene, for eksempel Julaånden og for-
retningsideen. JulaBase er en plattform som 
samler de sentrale plattformene og på en en-

kel måte forklarer og tydeliggjør hvem vi er og 
hva vi ønsker å gjøre.
Med JulaBase gir vi forutsetninger til hele 
organisasjonen for å gjøre en god jobb, fort-
sette utviklingen og nå forretningsmålene. 
Det kommer til å settes stort fokus på imple-
menteringen av JulaBase i 2018. Hver med-
arbeider skal forstå hva JulaBase innebærer 
for hans/hennes egen arbeidsinnsats, både i 
forbindelse med kunden og i forbindelse med 

andre medarbeidere. Vi legger stort fokus på 
det å gi oss selv best mulig forutsetninger for å 
håndtere forandringer og konkurranse.

Utvikling av tilbud
Siden lanseringen i fjor har vi jobbet hardt 
med å utvikle netthandelen ytterligere. Dette 
arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke. I 
2018 vil blant annet “Hent i varehus” bli ytter-
ligere utviklet med fokus på at kunden alltid 
skal bli møtt slik han/hun forventer å bli møtt.

Nye løsninger vil komplettere handelen i våre 
fysiske varehus. Vi ser et stort utviklingspoten-
sial i denne kombinasjonen. I 2018 vil vi åpne 
minst fire nye varehus.

Vi sikter høyere
Vi ser at fremtiden kommer til å kreve mye av 
oss, både som individer og som organisasjon. 
Vi er en bedrift med et sterk kultur, Julaånden, 
og vi krever selv mye av hverandre. Vi 
ønsker å bevege oss fremover sammen, og 

JulaBase™
Plattformen for oss i Jula

vi sikter høyere. Med JulaBase har vi i vår 
organisasjon gode forutsetninger for å takle 
tøffe utfordringer. Jeg ser at vi har et solid 
engasjement, og vi går inn i 2018 med kraft 
og energi. •

”I 2018 vil vi åpne minst fire nye varehus.”

Årsberetning 2017 Jula AB Jula AB Årsberetning 2017
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Finansielle rapporter  

Jula AB 

Forvaltningsrapport
Den finansielle rapporten som presenteres her, utgjør bare et utdrag 
fra Jula ABs årsrapport og konsernrapport for regnskapsåret 2017. 
Tilgang til hele dokumentet kan fås ved henvendelse til selskapets 
økonomiavdeling eller Bolagsverket.

Informasjon om virksomheten
Morsselskapet: Jula AB er morselskapet i varehuskjeden Jula, og 
informasjon om virksomheten i Jula-konsernet fremgår nedenfor. 

Jula ABs virksomhet omfatter drift og utvikling av selskapets 
varehuskonsept. Selskapet står for de sentrale funksjonene til 
varehuskjedene i Sverige, Norge og Polen, som butikketablering, 
vareforsyning, markedsføring, økonomi, administrasjon, finansielle 
tjenester osv.

Sortimentet omfatter alt fra verktøy og maskiner til arbeidsklær og 
verneutstyr, byggevarer, el-artikler og VVS samt fritidsartikler og 
husholdningsprodukter. 

Konsernet: Salg på geografiske markeder skjer gjennom 
datterselskapene Sverige, Norge og Polen.

Fremgangen som Jula-kjeden har i Sverige og Norge, betyr at den er 
en av de største og raskest voksende aktørene i sin bransje. Jula Poland 
er fortsatt i en etableringsfase. Konsernet er organisert på en slik måte 
at landssjefene for kjedene i Sverige, Norge og Polen rapporterer 
direkte til adm.dir. for Jula AB. I sin virksomhet møter konsernet risikoer 
og usikkerhetsfaktorer som økt konkurranse, økte innkjøpspriser og 
endringer i valutakurser.

*Konsernets tall for 2013-2014 gjelder Jula Holding AB-konsernet, som er sammenlignbart med Jula AB-konsernet. Morselskapets flerårssammenligning 2013 
inneholder både dagens virksomhet og den svenske varehuskjeden. Tallene er ikke sammenlignbare med 2014-2017. 

Flerårssammenligning
Sammendrag over konsernets og selskapets økonomiske utvikling.

TSEK 2017 2016 2015 2014* 2013*

Konsernet

Nettoomsetning

Resultat etter finansielle poster

Totalbalanse

Antall ansatte, stk.

Soliditet (%)

6 502 538

460 397

2 830 914

2 060

42

6 059 893

583 670

2 814 234

1 923

42

5 885 217

640 396

3 101 264

1 850

35

5 439 439

568 584

2 875 299

1 798

44

4 984 583

502 740

2 455 409

1 632

47

Morselskapet

Nettoomsetning

Resultat etter finansielle poster

Totalbalanse

Antall ansatte, stk.

Soliditet (%)

4 343 554

324 073

2 003 687

556

38

4 054 972

397 859

2 071 513

487

40

3 965 974

418 011

2 383 031

493

35

3 738 498

361 096

1 863 238

452

54

4 418 008

522 509

1 645 584

1 091

66
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Viktige forhold og vesentlige hendelser
Jula AB: Landscheferna för kedjorna i Sverige, Norge och Polen 
rapporterar direkt till VD Jula AB. Lanseringen av Julas nye netthandel 
ble gjort i 2017. Netthandelen utvikles i hele detaljhandelen inkludert 
Do-It-Yourself-segmentet. Julas netthandel som nettopp har kommet 
i gang, har utviklet seg sterkt og er et bra komplement til de fysiske 
varehusene. 

Jula Sverige: Tre nye varehus ble åpnet. I desember 2017 trakk adm.
dir. for Jula Sverige AB seg fra sin stilling, og det ble med en gang satt 
i gang en rekrutteringsprosess. For tiden er tidligere viseadm.dir. i Jula 
Norge fungerende adm.dir.

Jula Norge: Tre nye varehus ble åpnet. Viseadm.dir. for Jula Norge AS 
tro i desember inn som fungerende adm.dir. for Jula Sverige AB.

Jula Polen:  Den nye polske organisasjonen ble i 2017 konsolidert og 
har utviklet seg ytterligere. Advisory Board for Jula Polen arbeider i tett 
samarbeid med bedriftsledelsen med å støtte utviklingen.

Jula Logistics: Sentrallageret har blitt utviklet for håndtere Julas nye 
netthandel.

Jula Asia: Selskapet Jula Asia utfører tjenester for Jula AB i Asia. 
Virksomheten omfatter blant annet sourcing og diverse kontroller og 
oppfølging av leverandører.

Bærekraft
Jula-konsernet driver ingen tilstands- eller anmeldingspliktig virksom-
het i følge miljøvernloven.  Bærekraftrrapport 2017 i henhold til ÅRL 
6:11 for Jula AB-konsernet finnes i sin helhet på selskapets hjemmeside 
www.jula.se.

Fremtidig utvikling
Etter den betydelige fremgangen i løpet av de siste årene, med et godt 
etablert varemerke, fremtredende markedsposisjon og et attraktivt 
sortiment, står Jula-konsernet på svært solid økonomisk grunn. 
Vurderingen er at identifisert risiko kan håndteres og forventes ikke å 
påvirke virksomheten negativt i altfor stort omfang.

Eierforhold 
Jula AB eies 100 % av KJB Holding AB, organisasjonsnummer 556961-
9900.

Styrets uttalelse om den foreslåtte utdelingen av utbytte
Etter den foreslåtte utdelingen har selskapet en soliditet på 27 prosent. 
Fordi selskapets og konsernets virksomhet fortsatt drives med lønnsom-
het, er soliditeten betryggende. Likviditeten i selskapet og konsernet 
vurderes å kunne opprettholdes på et like betryggende nivå. Styrets opp-
fatning er at det foreslåtte utbyttet verken hindrer selskapet og øvrige 
inngående selskaper i å oppfylle sine forpliktelser på kort og lang sikt 
eller utføre nødvendige investeringer. Det foreslåtte utbyttet kan dermed 
forsvares, med hensyn til hva som anføres i ABL 17 kap. 3 § 2-3 avsn. 
(forsiktighetsregelen).

Forslag til disponering av overskudd 
Følgende overskudd står til disposisjon for generalforsamlingen:

SEK

Tilbakeholdt overskudd

Årets overskudd

41 523 610

347 337 530

388 861 140

Ledelsen foreslår at overskuddet disponeres slik at aksjeeierne får utdelt 7 000 kr per aksje, totalt 300 000 000

i nytt regnskap overføres 88 861 140

388 861 140
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Resultat og stilling
Koncernen fortsätter sin kraftfulla expansion och försäljningen uppgick 
till 6 503 MSEK (6 060 MSEK) under räkenskapsåret en ökning med  
7 % (+ 3 %) med fördelning på Sverige + 154 MSEK, Norge +199 MSEK 
och Polen +90 MSEK.

Konsernet Jula AB legger frem et resultat etter finansielle poster på 
460 MSEK (584 MSEK), en nedgang på 21 % (+ -9 %). Virksomheten i 
Polen påvirker fortsatt resultatet. Resultatet er på 7 % (10 %) i forhold 
til omsetningen. 

Konsernets økonomiske og finansielle stilling er veldig god. Soliditeten 
beløper seg til 42 % (42 %). 

Avsetninger for bonusrelaterte godtgjørelser beløper seg til ca. 30 
MSEK for 2017-resultatet. 

Investeringer i Jula-konsernet var på 68 MSEK.

42 %
SOLIDITET


