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Bolagsstruktur för KJB Holding 

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

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

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

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

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

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

KJB Holding

G&K Blanks
Fastigheter AB

(Egen grupp)
Balance Finance

Jula NorgeJula Sverige Jula Poland Jula Logistics Jula Asia

Jula AB

Jula Holding
(Inaktivt bolag)

Inledning

Koncernen har på kort tid växt mycket och 
det ställer nya krav på organisationen. Under 
året har vi haft fortsatt fokus på ledarskaps-
utveckling och organisationsutveckling. Vi har 
utmaningar kvar, men viktiga bitar börjar falla 
på plats.

Det största projektet 2017 var Julas nya 
e-handel som startades upp under våren. 
Man kan säga att vi lanserade e-handeln på 
ett ”nygammalt” sätt. Vi konstaterar att det 
har hänt väldigt mycket inom det digitala, 
men inom logistiken är det mycket som är 
sig likt från den distanshandel som Jula hade 
tidigare. •

Under 2017 hårdnade konkurrensen i våra branscher och omvärldsfaktorer 

satte verksamheterna tidvis under hård press. Vi hanterade dessa 

utmaningar relativt bra, men vi nådde inte riktigt upp till våra högt ställda 

förväntningar och det är vi givetvis inte nöjda med. I förhållande till andra 

aktörer har vi dock klarat oss bra, vi är fortsatt lönsamma.

”Det största projektet 
2017 var Julas nya 
e-handel som startades 
upp under våren.”

BolagsstrukturInledning
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Ägaren har ordet

Karl-Johan Blank tillsammans med Christian Blank 
på inspirationsresa i USA.

träffat medarbetarna. Det är ett bra sätt för 
mig som ägare och för oss i ledningen att få 
en bild av läget i våra enheter och hur arbetet 
bedrivs.

Det vi tittar på är varuhusens status, om det 
är ordning och reda, varuplacering, visningar 
på ett bra sätt, space, att alla jobbar på ett 
enhetligt och bra sätt, m.m. Om vi lyckas med 
detta skapar det en bra känsla för kunden 
som gör att de återkommer. Det är även 
genom att se sortimenten i verkligheten som 
vi kan förstå hur de ska utvecklas.

Vi gör mycket för att möta kundbehoven, 
inte minst inom e-handeln, men vi testar 
även mycket annat, exempelvis olika 
varuhusstorlekar och olika typer av lägen. 
Under 2017 testade vi även helt nya koncept. 
Under sommaren hade vi exempelvis en pop-
up store på ”Power Big Meet” i Lidköping.

När det gäller konceptutvecklingen jobbar vi 
även hårt med var och hur vi etablerar oss, 
samt vilka typer av artiklar man vill ha i ett 
varuhus. Vissa saker vill kunden kanske handla 
hemifrån och andra vill man ev. handla i 
varuhuset. Det gäller hela tiden att kundens 
upplevelse i kontakten med oss är bra. Det 
behöver inte alltid hända saker, men det är 
viktigt att det är en ”go” känsla i varuhuset, 
och det är något vi jobbar hårt med, inte 
minst genom aktiv sortimentsutveckling. 
Detta är ett sätt för oss att i varuhusen möta 
den digitala konkurrensen.

Inspiration från USA
Under året gjorde vi även en resa med 
ledningsgruppen till USA. Bland annat 
besökte vi Silicon Valley, San Francisco och 
Seattle. Syftet var att komma närmare, och se 
de stora digitala aktörerna. Det är intressant 
att se nya lösningar på plats, exempelvis 

Amazons nya satsningar på livsmedel eller 
helautomatiska betalningslösningar m.m. Ett 
viktigt spår är digitaliseringen i förhållande 
till hållbarhet. Det handlar om bland annat 
digitala kvitton, digitala kataloger och mycket 
annat. Det är en resa som vi redan påbörjat 
och som nu fortsätter med framför allt digital 
marknadsföring.

Nya varuhus
Även om vi nu jobbar hårt med fortsatt 
utveckling av e-handeln så öppnade vi ett 
antal nya varuhus under 2017, Sandnes, 
Lyngdahl, Hudiksvall, Varberg och Visby. 
Visby var lite extra speciellt, dels var det vårt 
50:e varuhus på den svenska marknaden 
och dels var det Julas första varuhus på en ö 
utan vägförbindelse med fastlandet. Det blev 
dessutom en fantastisk invigning under en 
härligt solig Visby-dag som jag aldrig kommer 
att glömma.

Ägaren har ordet

Viktiga steg framåt 2017
2017 var ett händelserikt år på många sätt. Vår omvärld ställer hela 

tiden nya krav på organisationen och internt jobbar vi hårt med våra 

förutsättningar att hantera dessa krav.

Ägaren har ordet

Under året har vi haft fortsatt fokus på ledar-
skapsutveckling och organisationsutveckling. 
Vi har växt mycket under relativt kort tid och 
det ställer nya krav på organisationen. Det är 
många komplexa frågor som ska hanteras 
med många nya medarbetare, samtidigt som 
vi vill värna Julaandan. Det är ett viktigt arbete 
och man får ha respekt för att det tar tid.  Vi 
har utmaningar kvar, men viktiga bitar börjar 
falla på plats.

E-handel
Det största projektet 2017 var Julas nya e-han-
del som startades upp under våren. Man kan 
säga att vi lanserade e-handeln på ett ”ny-
gammalt” sätt. Vi konstaterar att det har hänt 
väldigt mycket inom det digitala, men inom 
logistiken är det mycket som är sig likt från 
den distanshandel som Jula hade tidigare. 
 
E-handelsprojektet var väl genomfört och vi 
har lyckats fantastiskt bra. Nu gäller det att 

bygga vidare och ta ytterligare steg i hur vi ska 
jobba med att möta e-handelskunden och 
med vilket sortiment, det är en resa som re-
dan börjat. I slutet av 2017 lanserades ”hämta 

i varuhus”, och utvecklingen fortsätter nu med 
ytterligare utveckling av ”Hämta i varuhus”. 
I förlängningen är det en mycket bra sak för 
alla våra kunder, men kanske mest för våra 
JulaPro-kunder, samt att det skapar mer-för-
säljning i varuhusen.

JulaBase
Under 2017 har vi även gjort ett stort arbete 
med våra centrala styrdokument, Julaandan, 
affärsmodell, affärsidé, vision m.m. Arbetet 
har utmynnat i en övergripande beskrivning 
av vårt gemensamma uppdrag som vi kallar 
för JulaBase. Här beskrivs vad vi strävar efter 
och hur vi gör saker och ting. Vi vill lyfta fram 
det bästa med Jula, ta ut riktningen framåt 
och underlätta för oss att prioritera. Vi inser 
att om Jula ska vara framgångsrikt även i 
framtiden finns behov av att tydligt formulera 
vad som är kärnan i verksamheten. Ju fler vi 
blir, desto viktigare är det att vi har en gemen-
sam bild av vad vi vill göra i organisationen. 
JulaBase kommer att implementeras i hela 
organisationen under 2018.

Konceptutveckling
Ett annat viktigt område är fortsatt utveckling 
av koncepten i våra varuhus. Under året har 
vi besökt ett stort antal av våra varuhus och 

Karl-Johan Blank i Julas pop-up store på Power Big Meet i Lidköping. Julas nya kompakta pop-up-koncept.

Julas ledningsgrupp tillsammans med Christian Blank (längst till vänster) på resa i USA. 
Fotograf är Karl-Johan Blank.

Första e-handelsordern, maj 2017.

”Det behöver inte  
alltid hända saker,  
men det är viktigt att 
det är en ”go” känsla  
i varuhusen”
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verksamheten på ett positivt sätt och i Sverige 
ser vi under 2018 en rejäl utvecklingspotential.
Under 2017 har vi haft ett stort fokus på 
att utveckla kvalitetsnivån i våra sortiment 
ytterligare. Vi vill att våra produkter och 
sortiment ska vara väl genomarbetade, det är 
viktigt för kundförtroendet. Det som driver allt 
på kontor och i varuhusen och i Kina, är jakten 
på nyheter, både när det gäller storsäljare 
och nya fina sortiment. Det driver oss och det 
gäller att inte tappa bort det i verksamheten.

Jula är ett familjeföretag och för mig är 
det mycket kul och inspirerande att mina 
söner Christian och Fredric är involverade i 
verksamheten, och att de nu även så smått 
växter in i ledningen av företagen med bland 
annat aktivt arbete i styrelsen. Fokus under 
året har handlat mycket om att få ordning 
och reda i strukturer. Vi har verksamheter på 
mogna marknader där det nu handlar om att 
utveckla befintliga enheter. Samtidigt jobbar 
vi hårt med att förbereda för ytterligare 
expansion på befintliga marknader och 
även på nya marknader. Vi är väl rustade för 
framtiden. •

Bandklippning vid invigning av Hudiksvall.

Ägaren har ordet

Karl-Johan Blank
Koncernchef och ägare

Ägaren har ordet

Bra utveckling för G&K
2017 har varit ett mycket bra år för G&K Blanks 
Fastigheter AB, många vakanser har börjat att 
fyllas.

I Karlstad har utvecklingen av Välsviken varit 
ett viktigt projekt under 2017. Totalt finns nu 
24 000 kvadratmeter bra handelsfastigheter. 
Från det att vi köpte tomten 2010 har det nu 
blivit ett väldigt fint projekt. Det har tagit tid, 
men det har blivit bra.

I Skövde ser vi en liknande utveckling. Under 
2017 har vi jobbat hårt med planering och nu 
är nästa etapp på gång. Under 2018 etablerar 
vi ytterligare 9000 kvadratmeter på Stallsiken. 

I Angered har vi under 2017 anpassat 
lokalerna för att passa hyresgästens behov. 
Det är Göteborgs Stad som hyr in sig med 
bland annat skola och många andra olika 
verksamheter. Arbetet med anpassningarna 
av lokalerna har gått bra.

I Västerås har vi haft några större vakanser 

tidigare, men nu har bland annat Åhléns 
Outlet flyttat in, vilket blir mycket bra.

I Jung i Skaraborg har verksamheten i den före 
detta Asko-fastigheten också utvecklats under 
året. Det är full fart i regionen och vi har nu 
fått in många logistikkunder som ser värdet av 
det fina logistikläget utmed E20. En stor del av 
den före detta Asko-fastigheten är nu uthyrd.

Om vi tittar på 2018 ser vi att det är många 
nya projekt på gång. Främst handlar det 
om utveckling av kärnverksamheten med 
handelsområden. Vi arbetar även aktivt med 
miljö- och hållbarhetsfrågor. Bland annat 
jobbar vi aktivt med att byta ut äldre belysning 
till LED-belysning.

Familjeföretaget
Vi har en väl utvecklad organisation med 
engagerade medarbetare, allt från våra 
huvudkontor och centrallager till varuhusen 
på våra olika marknader och även i Kina. Vi 
har ett ledarskap som hela tiden utvecklas. 
Vi kan konstatera att Norge går fortsatt bra 
med en stabil utveckling, i Polen utvecklas 

Karl-Johan tillsammans med sönerna Christian och Fredric Blank vid 
invigningen av ett nytt Julavaruhus.

”Vi har en väl utvecklad organisation med 
engagerade medarbetare, allt från våra 
huvudkontor och centrallager till varuhusen 
på våra olika marknader och även i Kina.”

I april 2017 träffade Karl-Johan Blank den norska superentreprenören Olav Thon vid 
ett möte i Oslo. De båda entreprenörerna fick bra kontakt. Mötet handlade om olika 
etableringslägen för Jula i Sverige och Norge.
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Viktigast under 2017 var att Jula nu åter är med i e-handeln – på 
Jula-vis. Även om mycket utvecklingsarbete återstår har Jula lyckats 
starta e-handeln på ett mycket bra sätt. E-handeln kommer att ta 
marknadsandelar, framför allt utländska aktörer. Men samtidigt är det 
viktigt att inte glömma att fortfarande, och säkert under överskådlig 
framtid, så står det fysiska varuhuset (butiken) för 90 procent av 
handeln.

I varuhuset kan vi vårda kundmötet. Låt oss ta tillvara och fortsätta 
vara ”allt för hemmafixaren och proffsen”. Det gäller för oss att vara 
med på den digitala omställningen och ta tillvara våra möjligheter till 
effektivisering. E-handeln är ”bara” en del i den digitalisering som vi i 
är inne i just nu. Det är fortsatt hårt tryck på valutafrågorna. För oss 
handlar det om relationen till dollarn, men även till den norska kronan. 
Det skapar mycket tankearbete och kräver mycket noggrannhet.

Framtid
När det gäller Julas framtid vill jag lyfta fram fyra tydliga utvecklings-
områden. Det handlar om:

1. Varuhusutveckling. Utveckla varuhusnätet och alltid se till att vi 
har en excellent butiksdrift.

2. Sortimentsutveckling. Ett strukturerat sortimentsarbete kryddat 
med nyheter som våra kunder inte ens visste att de behövde.

3. E-handel. Låt oss skapa en bra mix av e-handel och kundbesök 
i våra varuhus.

4. Hämta i varuhus.  Utlämning och returhantering i varuhuset kan 
ge många tillfällen till merförsäljning.

Full fart framåt för G&K Blanks Fastigheter AB
Det har varit ett fantastiskt bra år för vårt fastighetsbolag. 
Organisationen har gjort ett starkt jobb och bland annat lyckats fylla 
många vakanser. Framför allt i Västerås har bolaget lyckats hitta 
spännande hyresgäster till tidigare tomma lokaler.

Våra nya fastigheter i Karlstad (Välsviken) och Skövde (Stallsiken) 
har blivit två bra exempel på hur vi vill utveckla fastigheter. Vidare är 
fastigheten i Angered nu uthyrd och helt inriktad på utbildning med 
Göteborgs Stad som stabil hyresgäst.

Vi har även tecknat avtal för ny etablering i Skellefteå, och där har 
planarbetet nu startat.

När vi tittar tillbaka på 2017 är det tydligt att vi i vårt fastighetsbolag 
gör rätt saker, vilket våra hyresgäster sätter stort värde på. •

Styrelseordförande Jula AB och G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Peder Larsson
Styrelseordförande Jula AB  

och G&K Blanks Fastigheter AB

Styrelseordförande Jula AB och G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Styrelseordförande Jula AB och 
G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Stabil utveckling  – trots stor 
turbulens inom detaljhandeln
Många detaljhandelsaktörer har fått se 2017 som ett förlorat år resultatmässigt. 

Med det i åtanke kan vi konstatera att Jula har klarat året bra.

Utlämning och returhantering i varuhuset kan ge många tillfällen till merförsäljning.
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Jula ABJula AB
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Året i korthet

Finansiellt läge

Jula har 96 varuhus på 
tre marknader.

Tre nya varuhus öppnade på den 
norska marknaden.

211 470 st
Total försäljning av  

fixarbyxa under 2017.

Koncernens finansiella ställning är mycket god. 
Soliditeten uppgår till 42 %. Den kraftfulla 
expansionen fortsätter och försäljningen uppgick 
till drygt 6,5 miljarder SEK under räkenskapsåret, 
en ökning med cirka sju procent jämfört med 2016. 
Resultatet är på cirka sju procent i förhållande 
till omsättningen, vilket får betraktas som 
tillfredställande.

96
varuhus

3
varuhus

KONCERNENS OMSÄTTNING 
MSEK

6 059

2016

6 503

2017

4 985

2013

5 439

2014

5 885

2015

KONCERNENS RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 
MSEK

503

2013

569

2014

640

2015

584

2016

460

2017

KONCERNENS ANSTÄLLDA 
ANTAL (ÅRSVERK)

2013

1 632

2014

1 798

2015

1 850

2016

1 923

2017

2 060

KONCERNENS SOLIDITET 
PROCENT

47 %

2013

44 %

2014

35 %

2015

42 %

2016

42 %

2017

KONCERNENS BALANSOMSLUTNING
MSEK

2013

2 455

2014

2 875

2015

3 101

2016

2 814

2017

2 831

Tre nya varuhus öppnade på den 
svenska marknaden.

Total försäljning av 
snabbtving under 2017.

Året 2017 i korthet

Händelser

39 136 086 st
Antalet besök i våra varuhus på samtliga marknader.

269 395 st
68 275 017 
sessioner
Antalet besök på våra webb-
plattformar, samtliga marknader. 

Invigning av nya butiken i Visby.

3
varuhus

Året i korthet

Hårda fakta
Omsättning
6 503 MSEK

Rörelseresultat
442 MSEK

Investeringar
68 MSEK

Total varuhusyta (ca)
271 471 m²

42%
koncernens 

soliditet
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VD Jula AB har ordet VD Jula AB har ordet

VD Jula AB har ordet 

Kamp för varje försäljningskrona

Att hantera utmaningarna kräver mycket 
av oss och våra organisationer. Vi måste ha 
förmåga att förändras och utvecklas genom 
att effektivt implementera nya planer och 
tankemönster. Jula har under många år 
jobbat hårt med utveckling av ledarskapet och 
det ger oss nu redskap att hantera komplexa 
och utmanande situationer.

Förändring för framgång
På Jula siktar vi högre och vi vill alltid bli bättre. 
Förra året nådde vi inte upp till våra mål och 
det är vi givetvis inte nöjda med. Utvecklingen 
på vår största marknad, Sverige, mötte inte 
förväntningarna och i slutet av 2017 gjordes 
en förändring av ledningen i Jula Sverige AB 
då VD Kari Koivisto slutade.

Vi är övertygade om att vi kan förbättra 
lönsamheten och öka tillväxten i Sverige. 
Johnny Albøge, tidigare Vice VD för 
Jula i Norge, har utsetts till tillförordnad 
Sverigechef under rekryteringen av en ny 
VD. Det är en styrka inom Jula att kunna 

Vi kan konstatera att 2017 var ett tufft år. Hela retailbranschen är 

satt under hård konkurrens, inte minst i Sverige. Både marginal och 

omsättning pressas.

Joachim Frykberg, VD Jula ABkanalisera kompetens från hela koncernen. 
Vi har stort förtroende för Johnny och vet 
att han kommer att göra ett bra jobb under 
övergångsperioden.

Genomgripande utvecklingsprojekt
Några av de stora utmaningar, förutom 
den hårdnande konkurrensen, som vi och 
branschen står inför är förändringen från 
analogt till digitalt, kundernas förändrade 
behov av att konsumera och kommunicera 
samt hur vi ska behålla och få till oss kompetens 
samt hantera den kompetensförskjutning 
som utveckling innebär. Detta är frågor som 
vi jobbar aktivt med på Jula.

Även om vi möter stora utmaningar gjorde 
vi ett förhållandevis bra resultat 2017. Jula 
är lönsamt och idag en gediget strukturerad 
koncern med en koncernmoder i Jula AB och 
tre likvärdiga landsorganisationer på de tre 
marknaderna i Sverige, Norge och Polen. 
Under året har även verksamheten i Asien 
utökats som ett viktigt led i utvecklingen av 
Julas arbete med hållbarhet och kvalitet, vilket 
ger oss bra förutsättningar för framtiden.

Vi möter kunden
En stor händelse under året var givetvis 
uppstarten av Julas nya e-handel. Det har 
varit en succé försäljningsmässigt, men även 
sättet som lanseringen genomfördes på har 
varit succéartad. Den fortsatta utvecklingen 
av konceptet går enligt plan. Under slutet 
av 2017 lanserades ”hämta i varuhus” och 
ytterligare sätt att möta kunden på bästa sätt 
kommer att lanseras fortlöpande.

Expansion är prioriterat och de senaste åren 
har utbyggnaden av varuhuskedjan varit 

extremt snabb och framgångsrik. Samtidigt 
ser vi att marknaderna mognar och fokus 
läggs därför på att hitta nya sätt att utvecklas. 
Här är distanshandeln en nyckel.

Utvecklat erbjudande i Polen 
Under året lanserades JulaPro (Julas 
lojalitetsprogram för företag och föreningar) 
i Polen. Framgången har varit klart över 
förväntan och ger oss nu en ny dimension i 
Julas erbjudande på den polska marknaden. 

Som jag nämnde inledningsvis ser vi många 
utmaningar och nyckeln för att hantera 
dessa är organisationer som har förmåga 

att förändras. Här krävs givetvis att vi har rätt 
kompetens på plats. Kompetensförsörjningen, 
d.v.s. att hitta och behålla rätt kompetens, är 
en utmaning som vi nu fokuserar på att möta.
Vi går in i 2018 med kraft, energi och 
stort engagemang. Vi har gett oss själva 
förutsättningar att tillsammans lyckas och 
när vi summerar 2018 kommer Jula att stå 

starkare än någonsin. Mer om vår framtida 
utveckling i avsnittet ”Plan 2018”. •

”På Jula siktar vi 
högre och vi vill 
alltid bli bättre.”

”Vi går in i 2018 med kraft, 
energi och stort engagemang.”
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Utveckling E-handel

Nya möjligheter med e-handel

Utvecklingen av e-handeln har pågått sedan lanseringen och kommer 
att fortsätta. Projektfasen är klar och utvecklingen fortsätter nu i linje-
organisationen med ett antal nya funktioner.  Utvecklingen genomförs 
med ett starkt säljfokus. Alla kan bygga en ”cool” webb, med ”fräcka” 
funktioner, men Jula fokuserar istället starkt på affären, kärnverksam-
heten, d.v.s. att sälja produkter, det som kunden vill ha. Vidare ser Jula 
inte e-handel som något separat, utan som en naturlig del i den dag-
liga affären. Webben ska alltså inte bara supportera de kunder som 
handlar på nätet, utan även alla de kunder som besöker varuhusen.

Logistiken är avgörande
I slutet av 2017 utvecklades konceptet ”Hämta i varuhus”. Olika 
erbjudanden med ”Hämta i varuhus” kommer att fortsätta att 
utvecklas även framåt. En av de avgörande faktorerna för fortsatt 
e-handelsutveckling är logistiken, vilken Jula jobbat hårt med under 
2017, en utveckling som fortlöper under 2018.

Tanken är att nya kunderbjudanden ska lanseras kontinuerligt. 
Det senaste handlar om att kunden ska kunna göra klart affären 
i varuhuset och sedan få beställningen hemskickad, alternativt 
genom ”Hämta i varuhus”. 

Med ett mer komplett koncept har Jula alltid ett erbjudande till alla 
olika kundgrupper och kan därför alltid fullfölja affären, betalat och 
klart. Kunden kan få beställningen hemskickad, eller också görs 
produkterna klara i varuhuset för enkel och snabb avhämtning. Planen 
framåt för Julas e-handel och webb fokuserar på att fortsatt på bästa 
sätt möta kundernas förväntningar. Funktionerna i e-handeln gör 
Julas erbjudande till en än mer sömlös köpupplevelse. •

Utveckling Sortiment

Långsiktig plan för  
sortimentsutveckling

När behovet identifierats bedrivs själva utvecklingen av sortimentet 
i projektform med Inköpsavdelningen som projektledare. Det är dock 
långt ifrån bara inköp som är involverade i projektet. Här finns en stor 
del av organisationen involverad, exempelvis logistik och marknads-
föring. I och med att stora delar av organisationen involveras undviks 
suboptimerade lösningar.

Nya utmaningar
Den nya planen ställer organisationen inför nya utmaningar. Det krävs 
exempelvis en högre grad av planering eftersom många olika delar av 
organisationen omfattas av genomförandet. Ett stort fokus under 2017 
har därför handlat om förankring. Under året har Jula även anställt en 
affärschef, Mattias Lif (tidigare affärsområdeschef för Hem och Hus-
håll), just för att utveckla sortimentsarbetet enligt den nya planen.

Förändringen av inköpsprocessen är ännu inte klar, men under 2017 
togs viktiga steg och utvecklingen har kommit en bra bit på vägen.

Sortimentsriktning med JulaBase
JulaBase utarbetades under 2017 och blir nu ytterligare en möjlighet 
att rikta sortimenten. JulaBase ger styrka i sortimentsutvecklingen när 
det gäller att göra aktiva val, och även när det gäller att välja bort sorti-
ment. Tanken är hela tiden att ta Jula i rätt riktning.

Med sortimentsplanen formuleras de kundbehov som ska mötas, d.v.s. 
vilka behov och beteenden som ska stöttas. I förlängningen är det be-
hov och beteenden som ligger i linje med JulaBase.

Framgång med kvalitet
Ur ett sortimentsperspektiv är 2017 även året då vi ser tydliga effekter 
av det strukturerade kvalitetsarbete som Jula fokuserat på under tre år. 
En tydlig minskning av antalet reklamationer är det tydligaste beviset 
på framgången.

Mycket av det faktiska sortimentsarbetet under förra året kommer att 
ge utdelning framåt. Under hösten har rekordmånga artiklar lagts upp, 
vilka kommer att synas som produktnyheter och nya sortiment under 
2018. •

Nu ser vi de första effekterna av den långsiktiga 

sortimentsplan som tidigare utarbetats. Under hösten 

2017 lanserades det första sortimentet som skapats 

utifrån den nya planen, ”Fika på jobbet”.

Sortimentsutveckling med den nya planen utgår från 

konsumentbehovet, d.v.s. alla delar i erbjudandet ska 

ha sin utgångspunkt i kundens behov.

Utveckling E-handel Utveckling Sortiment

En stor händelse inom Jula under 2017 var lanseringen av den nya e-handeln, 

ett viktigt steg i resan för att möta kunden där kunden förväntas bli bemött. 

E-handelslanseringen har varit en succé och den ger helt nya möjligheter att 

skapa attraktiva erbjudanden.

"Fika på jobbet" var först ut att lanseras utifrån den nya sortimentsplanen.



Årsberättelse 2017 Jula AB Jula AB Årsberättelse 201720 21

Utveckling Lojalitet

I och med lanseringen i Polen är nu Julas lojalitetskoncept komplett på 
samtliga marknader, Sverige, Norge och Polen.

JulaPro har nu funnits på marknaden i två år och under den tiden har 
konceptet etablerat sig. Sedan starten har över 30 000 nya kunder 
rekryterats och under hela 2017 har försäljningen växt.

Pro-week
Under året genom-
fördes Pro-week, 
vilket blev en stor 
framgång. Koncep-
tet inbjuder både till 
handel vid eventet och har positiv ihållande effekt på JulaPro-kunder-
na. Därutöver står Jula starkt rustat med e-handel, ”Hämta i varuhus” 
och riktade marknadsföringskampanjer, vilket ytterligare kommer att 
hjälpa till att stärka lojaliteten.

JulaClub Plus
Under sommaren 2017 lanserades JulaClub Plus med exklu-
siva partnererbjudanden för medlemmarna. Genom JulaClub 

I slutet av 2017 lanserades JulaPro (Julas lojalitetsprogram för företag och 

föreningar) i Polen och väldigt snabbt blev det tydligt att ett koncept varit 

efterlängtat på den polska marknaden. Hårt arbete med starka insatser 

från personalen i varuhusen och på huvudkontoret gjorde lanseringen till 

en stor succé.

Utveckling Lojalitet

Lojalitet utvecklar erbjudandet
Utveckling Ledarskap Julaandan

Utveckling av JulaBase

Plus kan exempelvis hotellövernattningar, spapaket och fot-
bollsresor bokas som exklusiva erbjudanden för JulaClub-med-
lemmarna. Tanken är att ge något extra till medlemmarna. 

JulaClub Plus är unikt i segmentet vilket stärker lojaliteten med varu-
märket. Jula kommer att utöka och förändra erbjudandena över tid 
både geografiskt och innehållsmässigt.

Pop-up store
Sommaren 2017 arrangerades bilträffen Power Big Meet på Lid-
köpings flygplats, några mil från Julas huvudkontor och cen-
trallager i Skara. Jula fanns på plats med en pop-up store (Ju-
las första) för att möta bilentusiaster och erbjuda ett urval av 
passande produkter. Besökarna i Julas pop-up store kunde passa 
på att vila i loungeavdelningen och även ladda sin mobiltelefon. 
 
Power Big Meet är Sveriges största bilträff för klassiska amerikanska 
bilar, med över 20 000 bilar och runt 40 000 besökare. Jula har av 
tradition en stor kundgrupp som är bilintresserad och därför var det 
perfekt att finnas på plats. Ett bra tillfälle att möta kunder, erbjuda 
utvalda produkter och stärka varumärket. •

Utveckling Ledarskap Julaandan

Jula är ett värderingsstyrt företag och under 2017 har en stor insats 

genomförts för att bearbeta centrala styrdokument som affärsidé, 

vision och inte minst Julaandan. Resultatet är JulaBase som kommer att 

implementeras under 2018 i hela organisationen.

JulaBase är en plattform som på ett enkelt 
sätt förklarar och förtydligar vad Jula är och 
vad Jula vill göra. 

Ursprunget
JulaBase är en plattform som kommer direkt 
från Julas ägare, Karl-Johan Blank, som varit 
med och utvecklat Jula sedan starten.
– Det har hänt mycket sedan familjen grun-
dade Jula på gården Jultorp. Då hade vi en 
liten butik i källaren, och i stallet, ladugår-
den, garaget och växthuset var det lager. Där 
sprang vi runt och plockade kundordrar för 
brinnande livet, säger Karl-Johan Blank.
Tidigt fanns tankar på hur verksamheten skul-
le kunna utvecklas. Karl-Johan ville att företa-
get skulle växa till en stor hemmafixarkedja. 

– Viljan att bli bättre, utvecklas och bli större 
har funnits där som en drivkraft hela tiden, 
säger han.

Det är dessa tankar, idéer och erfarenheter 
nu samlats och utvecklats i den gemensam-
ma plattformen JulaBase.

– Det är en bas för vad Jula är. Här tar vi ut 
riktningen och lyfter fram det bästa med Ju-
la, vilket ger oss själva bra förutsättningar för 
framtiden, säger Karl-Johan Blank.

JulaBase är grunden
JulaBase tar utgångspunkt i varumärket, 
d.v.s. den samlade bilden av vad Jula är, hur 
Jula vill vara och hur andra uppfattar Jula. 
Det är en praktisk och användbar plattform 
som ger goda förutsättningar för Jula att 
fortsätta växa, utvecklas och nå affärsmålen. 
Därför är det viktigt att alla medarbetare gör 
innehållet i JulaBase till sitt eget, som ett rikt-
märke i det dagliga arbetet.

Varje medarbetare ska förstå vad det innebär 
för den egna arbetsinsatsen, i relation till 
kunden eller i relation till andra medarbe-
tare. JulaBase ska vara levande i hela orga-
nisationen, och därför är implementeringen 
som nu genomförs mycket viktig.

Implementering
Syftet med implementeringen är att säker-
ställa att alla medarbetare ska förstå och 
känna engagemang kring vad Jula är, samt 
riktningen för Jula med utgångspunkt i Jula-
Base. Implementeringen kommer att ske på 
olika sätt, exempelvis i gemensamma work-
shops, för att kunna ta till sig och bearbeta 
innehållet.

JulaBase är inte bara en information, 
det är en ledstjärna som syftar till att 
påverka medarbetarnas beteenden. 
Implementeringen är med andra ord inte 
något som ”bara” ska klaras av vid ett 
enstaka tillfälle, det handlar istället om att 
skapa förståelse för vad innebär i vardagen 
för varje enskild medarbetare. •

JulaBase™
Plattformen för oss på Jula
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Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, inte bara vid 
användningen, utan också känna en trygghet över hur produkterna är 
framtagna. Hos Jula är hållbarhet en självklarhet och en del av vårt en-
treprenörskap.  För att skapa tydlighet i vårt erbjudande och beskriva 
våra grundstenar har vi under året arbetat intensivt med att ta fram 
plattformen JulaBase. I JulaBase beskrivs vad som utmärker Jula och 
hur vi vill uppfattas. Det är även här som Julas hållbarhetsarbete finner 
sin grund.

Vi har mycket att vara stolta över och för oss är det viktigt att ta ett fort-
satt stort ansvar för hållbarhetsfrågor. Vi kan, tillsammans med våra 
kunder, göra världen lite mer hållbar.

Hållbart ursprung
Jula har sitt ursprung i det svenska självförsörjande jordbruket och vår 
strävan är att få alla människor att vilja göra saker själva. På så vis är 
hållbarhet del i allt vi gör.
Vårt sätt att vara finns definierat i Julaandan. Det är kulturen som 
byggt Jula och som gör oss framgångsrikt. Enkelt förklarat är Julaand-
an vårt sätt att vara i hela organisationen från Nordnorge ner till södra 
Polen, i våra varuhus, på lager och kontor.

Vår vision är att med varje människas kraft att själv lösa sina behov 
driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle där vi alla tillsammans 
tar ansvar för framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina 
behov. Samtidigt som vi är det ansvarstagande och rättvisa företaget.

Jordens resurser är begränsade, utmaningen är 

gemensam, Jula vill bidra och vi vill dra vårt strå till 

stacken. 

2017 utökades Jula i Asien med många nya medarbetare.Foto: Göteborgs Hamn Under året utvecklades även verksamheten och fördelades över flera nya kontor.

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

Jula är företaget, som sprunget ur den skaraborgska myllan, präglas 
av hårt arbete, ansvarstagande och att hela tiden utvecklas. Vi tror 
på varje människas kraft att själv lösa sina behov, och att det driver 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Tillsammans tar vi ansvar för 
framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Långsiktighet
Jula är ett är handelsföretag, men vårt ansvar sträcker sig längre än 
så. Vi måste, och vi vill, ta hänsyn till våra produkters hela livscykel. För 
hållbarhet är långsiktighet en av de avgörande nycklarna och det är 
viktigt att ta en tydlig riktning på en längre horisont.

Under 2017 har vi lagt mycket fokus på att tydliggöra och förenkla vår 
hållbarhetsstrategi för att göra den mer affärsinriktad. Vår hållbar-
hetsvision sträcker sig nu till 2040 och förhoppningen är, förutom att 
minimera vår sociala och miljömässiga påverkan, att stärka vårt varu-
märke, skapa engagerade medarbetare och skapa hållbara affärslös-
ningar. Integreringen av vårt hållbarhetsarbete och en långsiktig ambi-
tion är avgörande för att skapa långsiktig lönsamhet och framgång. •

Framtid
När vi tittar framåt så händer det mycket inom 
Sourcing. Nästa år kommer vi att presentera 
en ny avdelning som ska heta ”Global Sour-
cing”. Det innebär att Jula Asia och Jula Cen-
tral East Europé (etableras under första halv-
an av 2018, huvudkontor i Polen, Warszawa), 
tillsammans med det kommande Service- och 
Sourcingkontoret, blir del av en ny avdelning. 
Den nya avdelningen ska säkra att Jula jobbar 
globalt och övergripande med sourcing och 
att vi använder vår samlade kunskap på ett 
likvärdigt sätt för att serva Julas organisatio-
ner på rätt sätt.

Under 2018 kommer det även att öppna yt-
terligare ett kontor i Asien, men denna gång 
utanför Kina. Det blir i Vietnam. Tanken är att 
vi genom detta kontor ska hantera leverantö-
rer som vi redan har i Vietnam. Men här finns 
även potential att hantera andra länder som 
Myanmar, Thailand och Bangladesh, där vi 
ser en stor potential för alternativ sourcing i 
framtiden.

Vi går in i 2018 på en högre nivå än tidigare. 
Vi har nu rätt ledning på plats och vi har trim-
mat in alla våra olika avdelningar med kvali-
ficerade medarbetare som kan ta sig an alla 
framtidens utmaningar och möjligheter. •

Under året har Julas verksamhet på plats i 
Asien utökats från 12 till 30 medarbetare. Det 
innebär att totalt 18 nya engagerade kollegor 
tillkommit, vilket ger oss helt nya förutsätt-
ningar. Vid ingången på 2017 var verksamhe-
ten även samlad till ett enda kontor i Shang-
hai. Nu har ytterligare två kontor etablerats, i 
Ningbo och i Guangzou.

Under året har verksamheten också lagts om 
från kvalitetskontroller gjorda av tredje part, 
till att vi nu har kvalitetskontroller som till 100 
procent genomförs av våra egna team. När 
det gäller CSR-audits har vi gjort samma resa, 
från tredjepartsleverantörer till 100 procent 
eget ägandeskap. Utvecklingen under året 
gör att vi nu når våra högt ställda målsätt-
ningar på ett bättre sätt än tidigare, samtidigt 
som vi är effektiva och kostnadsmedvetna. 
Samarbetet med huvudkontoret i Sverige 
fungerar bra tack vare att vi har ett starkt fo-
kus på att leverera hög service och kvalitet i 
vårt dagliga arbete.
Under året har vi även jobbat hårt med vårt 
ledarskap. Vi har byggt upp en stark och en-
gagerad ledningsgrupp, vilket är ett måste 
för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas i 
framtiden.

Jula Asia
2017 har varit ett fantastiskt bra år 

för Jula Asia på många sätt.

Lars Bergman.

Hållbarhet

Det ansvarstagande företaget

Hållbarhet Jula Asia
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Sverige
Borlänge, Borås, Charlottenberg-Eda, Eskilstuna, Gävle, 
Göteborg – Kållered, Partille och Sisjön, Halmstad, Helsingborg 
– Hyllinge och Väla, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, 
Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö – Stora Bernstorp, 
Jägersro och 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
 
Etableringar 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 och Tiller, Tromsø, Tønsberg, Vinterbro, 
Ålesund, Åsane, Harstad, Hønefoss, Jessheim, Lillehammer

Etableringar 2017
Lyngdal, Sandnes, Arendal

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

Julakartan Julakartan

2017

Under 2017 öppnades  
totalt 6 nya varuhus.96 varuhus

Julakartan

Här finns Julas varuhus
Under 2017 öppnades totalt 6 nya varuhus. Jula är en 

expansiv varuhuskedja som finns på tre marknader, Sverige, 

Norge och Polen. Jula arbetar med ett övergripande 

varuhuskoncept, kedjedrift och skalbarhet. Etablering sker 

på handelsplatser tillsammans med andra välkända aktörer 

inom handel.
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Jula Sverige

Jula Sverige

Första året som egen organisation
2017 var ett betydelsefullt år för 

Jula Sverige AB. Det var det första 

hela året som en egen organisation. 

Under året arbetades en 

verksamhetsplan fram, vilken har 

legat till grund för organisationens 

fortsatta utveckling.

Engagemanget kring den gemensamma 
verksamhetsplanen har varit stort och nu 
börjar effekterna ses i organisationen, både 
inom Jula Sverige och även i samverkan med 
andra organisationer i Julakoncernen. Under 
året fortsatte ledarskapsutvecklingen, bland 
annat genom utvecklingsinsatser för region-
chefer och varuhuschefer. Detta har visat sig 
effektivt för att gemensamt lösa problem, 
hämta kunskap och utbyta erfarenheter.

Ett annat stort steg under 2017 var att starta 
upp Julas e-handel. E-handeln har redan 
överträffat förväntningarna och det finns yt-
terligare potential som förhoppningsvis reali-
seras under 2018.  

Under 2017 etablerades fyra nya varuhus på 
den svenska marknaden. Samtliga öppning-
ar har varit succéer. 2017 har varit ett hän-
delserikt år med insatser som kommer att 
ge Jula Sverige AB förutsättningar att under 
2018 flytta fram vår position ytterligare på 
den svenska marknaden. •

Jula Sverige

Julas 94:e varuhus öppnade i Visby.

Invigning i Hudiksvall.

Invigning i Visby.

Invigning i Hudiksvall.

Invigning i Varberg.
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Jula Norge

Lanseringen av e-handeln har varit en framgångssaga och 
förväntningarna har överträffats med råge, mycket tack vare 
genomtänkta logistiklösningar. E-handel med "Hämta i varuhus" har 
stor potential att växa sig större på den norska marknaden.

För det norska huvudkontoret i Lørenskog innebar sommaren 2017 
flytt till nya lokaler. Det var dock inte någon längre flytt, bara cirka 
200 meter. Varuhuset i Lørenskog har fått en mindre lokal, 1 276 
kvadratmeter säljyta, vilken dock är extremt välutnyttjad. Sortimentet 
har komprimerats till 10 000 artiklar (mot normalt cirka 13 500 
artiklar), men varuhuset kan erbjuda Julas hela produktsortiment 
genom "Hämta i varuhus", som lanserades från öppningsdagen. 
Lørenskog blev därmed det varuhus inom Jula som var först ut med 
tjänsten. Det blev en stor succé.

Jula Norge

Ett spännande år
2017 har innehållit spännande saker för den norska organisationen. Bland annat 

lanserades större projekt som näthandel och "Hämta i varuhus". Under året öppnades 

flera nya varuhus och det har även varit ett större fokus på lojalitetskunderna. 

Jula Norge

Invigning i Arendal.

Invigning i Lyngdal. JulaClub, Norge

Per Jacobsen, Country Manager Jula Norge, håller invigningstal i Arendal.

Invigning i Arendal.

”Vi har stora 
förväntningar på 
våra nyetableringar 
som alla fått en 
mycket gynnsam 
belägenhet i 
förhållande till 
konkurrenter och 
köpcenter.”

I år har tre nya varuhus etablerats i Norge – Lyngdal, Sandnes och 
Arendal. Alla är belägna på fina och spännande platser med bra 
utvecklingspotential. Förväntningar på de nyetablerade varuhusen är 
stora.
Under året har Jula Norge haft ökat fokus på lojalitetskunden, både 
vad gäller JulaClub Smart och JulaPro, med syfte att öka antal 
rekryteringar. 
Jula Norge har även haft ett starkt fokus på ledarutveckling. Stora 
resurser har under året lagts på att skapa ramar för vidare utbildning 
och utveckling. •
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Jula Polen

Jula Polen

Nytt koncept lanserades
2017 var ett mycket produktivt och spännande år  

för Jula i Polen. Bland annat lanserades ett helt nytt  

koncept och under året ökades den polska  

”Like for Like”-försäljningsprocenten tvåsiffrigt. 

Verksamhetsplanen med inriktning på försäljning, omställning, 
traditionella KPI-tal och ett bra utfört arbete av regionchefen och 
säljteamet på Jula Polen ledde till ordentligt förbättrade resultat 
jämfört med tidigare år.  

Nivån på kundservicen i de polska varuhusen är också mycket bra, 
vilket är uppskattat av kunderna. Det bekräftas även genom att Jula 
belönades med "Star of Customer Service"-priset under året. 

Julas nya kommunikationskoncept "Romeo & Jula" har även det tagits 
emot väldigt väl av kunderna och uppmärksammats av konkurrenterna.

Lanseringen av e-handeln i mitten av 2017 firades i samband med att 
ett nytt varuhus öppnades. Jula Polen startade även under året ”Jula 
Academy” som riktar in sig på "Active sales" som en första modul. Alla 
anställda på varuhusen kommer att få utbildning. 

Under november lanserades JulaPro (Julas lojalitetsprogram för företag 
och föreningar) i Polen. Lanseringen har varit en stor framgång och gör 
erbjudandet till kund mer komplett och ännu starkare.•

Jula Polen

”… ett bra utfört arbete 
av regionchefen 
och säljteamet på 
Jula Polen ledde till 
ordentligt förbättrade 
resultat …”

Julas kommunikationskoncept "Romeo & Jula" har tagits emot väl av kunderna och uppmärksammats av konkurrenterna.

Tomasz Wienke, Country Manager Jula Polen, på besök i ett varuhus.
Jula Polen belönades under 2017 med  
priset "Star of Customer Service". JulaPro (Julas lojalitetsprogram för företag och föreningar) har varit en stor framgång i Polen.
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Styrelse 

Jula AB
Julas styrelse består av personer med stor erfarenhet från 

detaljhandel och med mångårig erfarenhet från styrelsearbete i 

stora detaljhandelsföretag. Den samlade kompetensen ger styrelsen 

förutsättningar att verka för Julas framtida utveckling.

KARL-JOHAN BLANK

Född 1963. Ledamot sedan 1985

Utbildning: 4-årig teknisk 

gymnasieutbildning.

Huvudsaklig sysselsättning: Aktiv ägare 

och koncernchef i Julakoncernen och Blank-

koncernen, VD moderbolaget KJB Holding.

Tidigare erfarenheter: Arbetat på Jula 

sedan starten, Jula Industri AB, startade Jula 

Postorder (Jula AB) 1984 som delägare samt 

G&K Blanks Fastigheter 1998 mfl. bolag.

Övriga uppdrag: Diverse styrelseuppdrag.

PEDER LARSSON, ORDFÖRANDE

Född 1957. Ledamot sedan 2011

Utbildning: Företagsledarutbildning 

Huvudsaklig sysselsättning: Styrel-

seuppdrag, konsultverksamhet

Tidigare erfarenheter: Egen företagare 

som ICA-handlare, etableringsansvarig ICA 

Sverige, VD ICA Sverige, VD Hemtex.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i G&K 

Blanks Fastigheter AB, styrelseledamot 

Apoteksgruppen i Sverige AB, Arvid 

Nordquist HAB och Lagerhaus AB.

BENGT ANDERSSON

Född 1935. Ledamot sedan 1995  

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan 

i Stockholm. 

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag,  

konsultverksamhet  

Tidigare erfarenheter: Biträdande direktör 

McCann, marknadsstabschef Interoc AB, 

VD Eternitrör AB, VD Järnia AB, VD Haléns 

Postorder. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot G&K 

Blanks Fastigheter AB och Eatgood AB.

Styrelse Jula AB

HANS-ÅKE PERSSON

Född 1951. Ledamot sedan 2011 

Utbildning: Ekonom

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseproffs

Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar  

inom IKEA, senast CEO IKEA Indirect Material  

& Services.

Övriga uppdrag: Jetpak, Pelly intressenter,  

Brunngård.

JOHAN ELFNER

Född 1962. Ledamot sedan 2013

Utbildning: Civilekonom

Huvudsaklig sysselsättning: Konsult retail

Tidigare erfarenheter: Chefsbefattningar 

i Europa för H&M, Levi Strauss, Mexxx 

International, CEO MQ AB och Brandon AB.

Övriga uppdrag: Partner i Retalisation 

B.V., associated partner TimTam consulting, 

styrelseledamot ZoneOffence.

RUNE BRUNBERG JOHANSEN

ARBETSTAGARREPRESENTANT 

Född 1968. Ledamot sedan 2017.

Utbildning: Pågående diplomutbildning 

Styrelseledamot, Ekonomiskt gymnasium.

Huvudsaklig sysselsättning: Gruppledare  

Jula Kundcenter.  

Tidigare erfarenheter: Butikschef Lidl. Löne-

ansvarig i Gjerdrum kommune, Systemansvarig  

Statens Vegvesen. Oslo Sporveier AS: Chefs- 

utbildningar, HR, Lön, Skatt, Handläggare  

bostadslån m.m. 

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag för tillfället.

Styrelse Jula AB

PATRIK RAGNAR

ARBETSTAGARREPRESENTANT 

Född 1968. Ledamot sedan 2014 

Utbildning: Civilekonom,  

Handelshögskolan i Göteborg.

Huvudsaklig sysselsättning: Lagerarbetare 

Tidigare erfarenheter: Exportsäljare, 

Banktjänsteman. Arbetat 10 år på Jula. 

Övriga uppdrag: Diverse styrelseuppdrag.
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Jula koncernledning Jula koncernledning

Jula koncernledning

Utvecklat koncernledningsarbete
Julas koncernledning består av sex 

funktionschefer från verksamheten 

samt VD och Ägare/Koncernchef. I 

gruppen finns en uppdelning i en 

kommersiell grupp (Inköp, Logistik, 

Marknad) och en utvecklingsgrupp 

(Ekonomi, Affärsutveckling, HR). 

Ledningsgruppen leds av VD.

I koncernledningsarbetet är 

medlemmarna inte i första hand 

funktionschefer, fokus ligger 

istället på att tillsammans hantera 

övergripande verksamhetsfrågor 

och strategisk riktning. 2017 har 

mycket handlat om att skapa 

förutsättningar för kortsiktig 

utveckling och hållbar långsiktig 

tillväxt.

Johan Bergman

HR Director

”Utvecklingen av JulaBase var en viktig hän-
delse under 2017. Framtagandet av JulaBase 
ger oss nya och bättre förutsättningar att fort-
sätta att vidmakthålla och utveckla vår starka 
värdegrund, Julaandan.”

Karl-Johan Blank

Board CEO/Owner

”Det känns riktigt bra att vi nu har e-handeln 
igång igen, en mycket lyckad satsning som vi 
nu kommer att vidareutveckla på många sätt 
med bland annat ”Hämta i varuhus” som 
är mycket uppskattat bl.a. av våra JulaPro-
kunder.”

Joachim Frykberg

CEO

”Lanseringen av Julas nya e-handel ger oss 
möjlighet att sömlöst möta kunden och ut-
veckla erbjudandet ytterligare på våra mark-
nader. Under 2017 har vi tagit viktiga steg i 
Polen vilket ger oss bra förutsättningar för 
framtiden.”

Jonas Järrenfors

Marketing Director

”Under 2017 har marknadsavdelningen kom-
pletterats med resurser främst inom Concept, 
Online och Loyalty. Utvecklingen under året 
har vi sett resultat av redan 2017 och vi är nu 
väl förberedda för 2018 inom dessa områ-
den.”

Mikael Fellbrandt

CFO

”För att få bättre kostnadskontroll och 
transparens har vi under året förbättrat vår 
kostnadsredovisning. Målet är att kostnader 
bokförs nära ”orsaken” både för omkostnader 
och kostnader för de varor vi säljer i varuhusen 
och via e-handeln. På det viset får vi bättre 
förutsättningar att fatta rätt beslut och behålla 
vår starka ställning på marknaden.”

Magnus Sigurd

Business Development Director 

”Under året har projektkontoret fortsatt att 
utvecklas. Samtidigt är givetvis lanseringen 
av e-handeln tillsammans med lanseringen 
av JulaPro i Polen viktiga händelser som ut-
vecklar erbjudandet. Lanseringarna har även 
tagits emot bra i organisationen.”

Henrik Christensson

Purchasing Director

”Nyckelfaktorer för att skapa mervärde i vårt 
erbjudande under 2017 var utvecklingen av 
Julas EMV (våra egna varumärken), samt det 
strukturerade arbetet med sortimentsutveck-
lingen.”

Lennart Karlsson

Logistics Director

”Under 2017 startades e-handeln upp med 
nya systemlösningar, vilka integrerats i det 
övriga flödet på centrallagrets verksamhet. 
Vi har även genomfört ”Hämta i varuhus” 
och investerat i den sista delen av lagret med  
45 000 nya pallplatser.”

Julas koncernledning, förstärkt med Christian Blank, på studieresa i USA under 2017.

Årsberättelse 2017 Jula AB Jula AB Årsberättelse 2017
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Framtid 2018

Framtid 2018

Omställning för hållbar tillväxt

Målsättning
Under förra året lades stort fokus vid utveck-
ling av förutsättningar för att skapa engage-
rade och flexibla organisationer. Det är en 
utveckling som fortsätter under 2018 och som 
är extremt viktig för att vi ska kunna hantera 
framtidens utmaningar. Det kommer i sin tur 
vara avgörande för att vi långsiktigt ska ha 
förutsättning att nå våra målsättningar. Mål-
sättningarna för 2018 är mycket tydliga, det 
handlar om tillväxt och lönsamhet.

Planen
Planen är utarbetad för att vi ska nå våra 
kortsiktiga målsättningar, men även för att vi 
ska ha en långsiktig riktning som syftar till att 
skapa förutsättning för hållbar tillväxt.

För att uppnå våra kortsiktiga målsättningar 
ska vi öka försäljningen och bli effektivare. 
För att dessutom hantera de utmaningar vi 
ser framåt ska organisationen ställas om. Det 
handlar bland annat om kompetensförsörj-
ning, kunskapsväxling och omorganisation 
med sikte på att nå tydligare och effektivare 
strukturer och organisationer, med syfte att 
utveckla erbjudandet.

Bland annat kommer marknadskommuni-
kationen att ställas om, från mindre print till 
mer digitalt. Det är en utveckling som vi sett 
under några år och som nu accelererar. Om-
ställning kommer att genomföras inom flera 
av våra organisationer.

Julas plan för 2018 har stort fokus på att hantera utmaningarna gällande 

omsättning, tillväxt och resultat. Vägen framåt handlar om att bli 

tydligare i erbjudande till kund, samtidigt som vi aktivt måste jobba med 

att som organisation bli än mer flexibel och smidig. Siktet är inställt på att 

nå konkurrensfördelar, inte minst när det gäller skalbarhet. Under 2018 

tar vi ut en riktning för framtiden som kommer förvandla utmaningar till 

möjligheter.

Joachim Frykberg, VD Jula AB

Framtid 2018

Planen för 2018 innehåller även flera utveck-
lingsprojekt med siktet inställt på just försälj-
ning och effektivitet:

• Projekt ”Armstrong” handlar om ut-
veckling av marginal och kampanj.

• Projekt ”Tenzing” handlar om effektivare 
varuförsörjning och en ökad försäljning. 

Projektportföljen innehåller även GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation) som måste 
hanteras under året. Det nya regelverket är en 
utmaning, men samtidigt en möjlighet för oss 
att stärka kundrelationen.

JulaBase
Planen för 2018 omfattar även implemente-
ring av JulaBase. Jula har på kort tid expan-
derat snabbt. I takt med att företaget föränd-
ras finns behov av att utveckla även centrala 
plattformar som exempelvis Julaandan och 
affärsidén. JulaBase är en plattform som 
samlar de centrala plattformarna och på ett 
enkelt sätt förklarar och förtydligar vilka vi är 
och vad vi vill göra.

Med JulaBase ger vi förutsättningar till hela 
organisationen att göra ett bra jobb, fortsätta 
utvecklas och nå affärsmålen. Stort fokus 
under 2018 kommer att ligga på implemen-
teringen av JulaBase. Varje medarbetare ska 
förstå vad JulaBase innebär för den egna ar-
betsinsatsen, i relation till kunden och i rela-
tion till andra medarbetare. Stort fokus läggs 
på att ge oss själva bästa möjliga förutsätt-
ningar att hantera förändring och konkurrens.

Utveckling av erbjudande
Sedan lanseringen förra året har vi jobbat 
hårt med att utveckla e-handeln ytterligare. 
Det arbetet kommer att fortsätta med oför-
minskad styrka. Under 2018 kommer bland 
annat ”Hämta i varuhus” att utvecklas ytter-
ligare med fokus på att alltid möta kunden på 
det sätt som kunden vill bli bemött.

Nya lösningar kompletterar även handeln i 
våra fysiska varuhus. Vi ser stor utvecklingspo-

tential i kombinationen. Under 2018 kommer 
vi att öppna minst fyra nya varuhus.

Vi siktar högre
Vi ser att framtiden kommer att kräva 
mycket av oss, både som individer och som 
organisation. Vi är ett företag med en stark 
kultur, Julaandan, och vi själva kräver mycket 
av varandra. Vi vill framåt tillsammans 
och vi siktar högre. Med JulaBase har vi 
i vår organisation bra förutsättningar att 

JulaBase™
Plattformen för oss på Jula

möta tuffa utmaningar. Jag ser ett stort 
engagemang och vi går in i 2018 med mycket 
kraft och energi. •

”Under 2018 kommer vi att öppna  
minst fyra nya varuhus.”

Årsberättelse 2017 Jula AB Jula AB Årsberättelse 2017



38 39

Finansiella rapporter  

Jula AB 

Förvaltningsberättelse
Den finansiella rapporten som presenteras här utgör endast ett utdrag 
från Jula ABs Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2017. För tillgång till hela dokumentet vänligen kontakta bolagets 
ekonomiavdelning eller Bolagsverket.

Information om verksamheten
Moderbolaget: Jula AB är moderbolag i varuhuskedjan Jula och 
information om verksamheten i Julakoncernen framgår nedan. 

Jula AB:s verksamhet omfattar drift och utveckling av bolagets 
varuhuskoncept. Bolaget tillhandahåller de centrala funktionerna till 
varuhuskedjorna i Sverige, Norge och Polen som butiksetablering, 
varuförsörjning, marknadsföring, ekonomi, administration, finansiella 
tjänster mm.

Sortimentet omfattar allt från verktyg och maskiner till arbetskläder 
och skydd, byggförnödenheter, el och VVS samt fritidsartiklar och 
hushållsprodukter. 

Koncernen: Försäljning på geografiska marknader sker genom dotter-
bolagen Sverige, Norge och Polen.

Framgångarna som Julakedjan har i Sverige och Norge betyder att den 
är en av de största och snabbast växande aktörerna i sin bransch. Jula 
Poland är fortfarande i ett etableringsskede. Koncernen är organiserad 
så att landscheferna för kedjorna i Sverige, Norge och Polen rapporterar 
direkt till VD Jula AB. Koncernen möter i sin verksamhet risker och 
osäkerhetsfaktorer såsom ökad konkurrens, höjda inköpspriser och 
förändringar i valutakurser.

*Koncernens siffror för 2013-2014 avser Jula Holding AB-koncernen, vilket är jämförbart med Jula AB-koncernen. Moderbolagets flerårsjämförelse 2013 innehåller 
både dagens verksamhet och den svenska varuhuskedjan. Siffrorna är ej jämförbara med 2014-2017. 

Flerårsjämförelse
Koncernens och bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

TSEK 2017 2016 2015 2014* 2013*

Koncernen

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Antal anställda, st

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

Moderbolaget

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Antal anställda, st

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

Finansiella rapporter  

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Jula AB: Landscheferna för kedjorna i Sverige, Norge och Polen 
rapporterar direkt till VD Jula AB. Lansering av Julas nya e-handel 
genomfördes under 2017. E-handeln utvecklas inom hela detaljhandeln 
inklusive Do-It-Yourself-segmentet. Julas e-handel som precis kommit 
igång har även den utvecklats starkt och är ett bra komplement till de 
fysiska varuhusen. 

Jula Sverige: Tre nya varuhus öppnades under året. I december 2017 
lämnade VD för Jula Sverige AB sin post och en rekryteringsprocess 
startades omgående. Under tiden är tidigare vice VD i Jula Norge 
tillförordnad VD.

Jula Norge: Tre nya varuhus öppnades under året. Vice VD för Jula 
Norge AB tillträdde i december som tillförordnad VD för Jula Sverige AB.

Jula Polen:  Den nya polska organisationen har under 2017 kon-
soliderats och utvecklats ytterligare. Advisory Board för Jula Polen 
arbetar nära företagsledningen med att stödja utvecklingen.

Jula Logistics: Centrallagret har vidareutvecklats för att möta 
hantering av Julas nya e-handel.

Jula Asia: Bolaget Jula Asia utför tjänster åt Jula AB i Asien. 
Verksamheten omfattar bland annat Sourcing och diverse kontroll och 
uppföljning av leverantörer.

Hållbarhet
Julakoncernen bedriver inte något tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt Miljöbalken. Hållbarhetsrapport 2017 enligt ÅRL 
6:11 för Jula AB koncernen återfinns i sin helhet på bolagets hemsida 
www.jula.se.

Framtida utveckling
Efter de senaste årens betydande framgångar med ett väl etablerat 
varumärke, framskjuten marknadsposition och ett attraktivt 
sortiment står Jula-koncernen på en mycket stabil ekonomisk grund. 
Bedömningen är att identifierade risker är hanterbara och förväntas 
inte påverka verksamheten negativt i alltför stor omfattning.

Ägarförhållande 
Jula AB ägs till 100 % av KJB Holding AB organisationsnummer 
556961-9900.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Efter den föreslagna utdelningen uppgår bolagets soliditet till 27 procent. 
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet 
fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och 
koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga inves-
teringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn 
till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

SEK

Balanserade vinstmedel

Årets vinst

41 523 610

347 337 530

388 861 140

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdelas 7 000 kr per aktie, totalt 300 000 000

i ny räkning överförs 88 861 140

388 861 140

Årsberättelse 2017 Jula AB Jula AB Årsberättelse 2017

Resultat och ställning
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.

Jula AB koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 460 
MSEK (584 MSEK) en minskning med 21 % (-9 %). Verksamheten i 
Polen belastar fortsatt resultatet. Resultatet uppgick till 7 % (10 %) i 
förhållande till omsättningen. 

Den ekonomiska och finansiella ställningen i koncernen är mycket 
god. Soliditeten uppgår till 42 % (42 %). 

Avsättningar för bonusrelaterade ersättningar uppgår till ca 30 MSEK 
på 2017 års resultat. 

Investeringar i Julakoncernen uppgick till 68 MSEK.

42%
SOLIDITET
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KJB Holding AB

Förvaltningsberättelse

Finansiella rapporter  

Koncernens utveckling i översikt
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

TSEK 2017 2016 2015 2014* 2013*

Nettoomsättning 6 502 538 6 059 893 5 885 217 5 439 439 4 984 583

Resultat efter finansiella poster 472 625  585 704 638 225 568 584 502 740

Balansomslutning 3 193 428 3 190 862 3 309 089 2 875 299 2 455 409

Antal anställda 2 060 1 923 1 850 1 798 1 632

Soliditet (%) 41 40 34 44 47

Den finansiella rapporten som presenteras här utgör endast ett utdrag 

från KJB Holding ABs Årsredovisning och koncernredovisning för 

räkenskapsåret 2017. För tillgång till  hela dokumentet vänligen kontakta 

bolagets ekonomiavdelning eller Bolagsverket.

Information om verksamheten
KJB Holding-koncernen omfattar två verksamhetsgrenar, varuhus- 
kedjan Jula och fastighetsbolaget G & K Blanks Fastigheter AB.

Jula AB:s verksamhet omfattar drift och utveckling av bolagets 
varuhuskoncept och bedriver detaljhandel genom dotterbolagen Jula 
Sverige AB, Jula Norge AS och Jula Poland SP.zo.o med huvudsaklig 
inriktning på Gör-det-själv-marknaden i respektive land. Dessutom 
finns Jula Logistics AB och Jula Asia som stöttar huvudprocessen. 
Försäljningen  sker genom en kedja av varuhus i respektive land och 
omfattar 51 varuhus i Sverige, 33 varuhus i Norge och 12 varuhus i 
Polen. Under året tillkom 6 nya varuhus.

Jula Logistics AB äger och förvaltar koncernens centrallager.

Jula AB tillhandahåller de centrala funktionerna till Jula Sverige, Jula 
Norge och Jula Poland såsom konceptutveckling, butiksetablering, 
varuförsörjning, marknadsföring, ekonomi, administration m m. 
Sortimentet omfattar allt från verktyg och maskiner till arbetskläder 
och skydd, byggförnödenheter, el och VVS samt fritidsartiklar och 
hushållsprodukter.

Koncernen fortsätter sin kraftfulla expansion och försäljningen upp-
gick till 6 503 MSEK (6 060 MSEK) under räkenskapsåret.

Framgångarna som Jula-kedjan har i Sverige och Norge betyder 
att den är en av de största och snabbast växande aktörerna i sin 
bransch. Jula Poland är i ett uppbyggnadsskede.

G&K Blanks Fastigheter AB äger och förvaltar köpcenters och 
affärsfastigheter i ett 10-tal svenska städer. Verksamheten är i första 
hand inriktad på att förse Jula-varuhusen med lämpliga lokaler men 

det finns också en betydande del externa hyresgäster i bolagets 
lokaler.

KJB Holding-koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster 
på 473 MSEK (586 MSEK). Verksamheten i Polen belastar fortsatt  
resultatet. Resultatet uppgick till 7 % i förhållande till omsättningen, 
vilket får betraktas som tillfredställande.

Avsättningar för bonusrelaterade ersättningar uppgår till ca 30 MSEK 
på 2017 års resultat . 

Koncernens ekonomiska och finansiella ställning är mycket god. 
Soliditeten uppgår till 41 % (40 %). Koncernens nettoinvesteringar 
uppgick till 68 MSEK.

Moderbolaget KJB Holding AB förvärvade som ett led i en renodling 
av koncernstrukturen under 2017 samtliga aktier i Balance Finance 
AB från Jula AB.

Under 2017 har även ansökan ingivits till Finansinspektionen med 
syfte att aktivera finansverksamheten i detta bolag och under början 
av 2018 har detta tillstånd erhållits.

*Avser koncernsiffror för Jula Holding AB då KJB Holding AB inte hade några jämförelsesiffror för koncernen.

Finansiella rapporter  

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

SEK

Balanserade vinstmedel

Årets vinst

           639 523 071

335 726 835

975 249 906

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdelas 750 kr per aktie, totalt 75 000 000

i ny räkning överförs 900 249 906

975 249 906

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Julakoncernen fortsätter sin expansion. Under 2018 kommer ett 
antal nya varuhus att öppnas både i Sverige och Norge, samt en om-
lokalisering i Polen.

Under året har re-lansering av e-handel genomförts. Dessutom har 
aktiviteter för att möta ändrade besöksmönster som påverkar bran-
schen utförts.

Efter de senaste årens betydande framgångar med ett väl etablerat 
varumärke, framskjuten marknadsposition och ett attraktivt sorti-
ment står Jula-koncernen på en mycket stabil ekonomisk grund.

Koncernen möter i sin verksamhet risker och osäkerhetsfaktorer 
såsom ökad konkurrens, höjda inköpspriser och förändringar i valu-
takurser. 

Bedömningen är att identifierade risker är hanterbara och torde inte 
påverka verksamheten negativt i alltför stor omfattning.
Sammanfattningsvis ser koncernledningen och styrelsen positivt på 
framtiden och på möjligheterna att realisera sina uppsatta mål.

Hållbarhet
Julakoncernen bedriver inte något tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt Miljöbalken. Hållbarhetsrapport 2017 enligt ÅRL 
6:11 för Jula AB koncernen återfinns i sin helhet på bolagets hemsida 
www.jula.se.

Ägarförhållanden
KJB Holding AB ägs till 100 % av Karl-Johan Blank.

Användning av finansiella instrument
Beträffande koncernens riskhantering av valutor och räntor hänvisas till 
kommentar i not 1, redovisningsprinciper samt not 9, verkligt värde på 
derivatinstrument som används för säkringsändamål.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Efter den föreslagna vinstutdelningen uppgår moderbolagets 
soliditet till 38%. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att 
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i 
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga 
investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras 
med hänsyn till vad som anförs i ABL § 17 stycke 2-3.

41%
SOLIDITET
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Året i korthet

Årsberättelse 2017 G&K Blankkoncernen

Året i korthet

G&K Blankkoncernen Årsberättelse 2017

50 570

37 405

45 422

59 939

54 378

2013 2014 2015 2016 20172013

143 107
150 216

2014 2015

159 600

181 965

2017

171 323

2016

Under året har Välsvikens Handelsområde i Karlstad 
färdigställts av fastighetsbolaget.

Under året har Björn Nord anställts 
som Byggprojektledare på G&K 

Blanks Fastigheter AB.

24 000 
m2 varuhus

1 
kollega

21% 
koncernens 

soliditet

Året 2017 i korthet

Händelser
Hårda fakta
Omsättning
182 MSEK

Koncernens soliditet 
21 %

Investeringar
118 MSEK

Resultat
59,9 MSEK

Julas entré i Välsviken.

Björn Nord

13 %

2013

15 %

2014

17 %

2015

21 %

2017

19 %

2016

1 054

2013

1 273

2014 2015

1 323

1 459

2017

1 389

2016

Nya hyresgäster
Aktörerna att fylla de sista ytorna i Välsviken var ÖoB, Apoteket  
och Stora Coop som öppnade på handelsområdet under hösten.

Välsvikens handelsområde.

234 000 m2

G&K Blank Fastigheters totala  
fastighetsyta uppgår i slutet av året 
till totalt 234 000 kvadratmeter.

KONCERNENS OMSÄTTNING  
TSEK

KONCERNENS RESULTAT 
EFTER FINANSIELLA POSTER 
TSEK

KONCERNENS SOLIDITET  
PROCENT

KONCERNENS BALANSOMSLUTNING
MSEK

Finansiellt läge
Bolagets ekonomiska ställning är mycket god. Man 
lämnar ett bra resultat som skapar möjligheter 
för fortsatt tillväxt, samtidigt som man bibehåller 
den långsiktiga strategin för att ta rätt steg för 
koncernen.
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Blankinvest
Karlstad AB

Blankinvest 
Partille AB

Blankinvest
Partille AB

Logistik-fastighe-
ter 

i Jung AB (50%)

Blankinvest
Göteborg AB

Blankinvest
Karlskrona AB

Blankinvest
Trollhättan AB

Blankinvest
Skövde AB

Blankinvest 
Partille AB

Blankinvest
Nyköping AB

Blankinvest 
Partille AB

Logistik-
fastigheter i 

Jung AB (50%)
Jula Sweden SLBlankinvest AB

G&K Blanks
Fastigheter AB

VD G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

VD G&K Blanks Fastigheter AB har ordet

Stort fokus på utveckling

Johan Carlberg
VD G&K Blanks Fastigheter AB

Färdigställandet av 24 000 kvadratmeter handel i Välsviken har ska-
pat en ny destination för Karlstad. Etableringen ligger i linje med den 
ursprungliga planen; att skapa en konkurrenskraftig och varierad han-
delsplats vid universitetsmotet i Karlstad. Området drar mycket folk till 
östra sidan av Karlstad. I skrivande stund har det tagits ett beslut från 
kommunens sida att anlägga ytterligare en trafikanslutning från Väls-
viksleden för att klara det utökade trafiktrycket i motet.

Vi har full byggproduktion i Angered för differentierad kommunal verk-
samhet. Vi går på bred front och under 2018 färdigställs det ca 14 000 
kvm. En fantastisk framgång för organisationen.

Arbetet med en ny handelsplats vid Anderstorpsområdet i Skellefteå 
pågår tillsammans med kommunen och ett detaljplanearbete som 
måste ha sin gång. Planering för framtiden ser ljus ut och en prelimi-
när byggstart ser vi till våren 2019.

Vi gör ett starkt resultat även 2017. Ett resultat som är viktigt för att 
skapa fortsatt tillväxt för kommande investeringar. Det är stort fokus på 
fastighetsmarknaden och det högtryck som råder i branschen. Vi ser 
gynnsamma år med bland annat låga räntor som driver utvecklingen. 
Vi följer ständigt vår omvärld för att ta rätt steg för koncernen in i fram-
tiden där långsiktigheten är viktig.

G&K Blanks Fastigheter AB har ånyo haft ett bra år med stark utveckling. Stort fokus 

har lagts på utveckling av redan påbörjade projekt där vi fyllt flera av våra vakanser 

med intressanta verksamheter.

Vi har också under året arbetat med förbättrande åtgärder på våra 
fastigheter. Ett arbete som bedrivs av vår förvaltningssida och som inte 
alltid syns men likafullt är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för 
våra hyresgäster att bedriva sin verksamhet.

Vi ser framåt mot 2018! •

”Stort fokus har lagts på utveckling 
av redan påbörjade projekt där 
vi fyllt flera av våra vakanser med 
intressanta verksamheter.”

Årsberättelse 2017 G&K Blankkoncernen

Bolagsstruktur

I Angered utvecklar man en F-9 grundskola i samarbete med Göteborgs Stad.

G&K Blankkoncernen Årsberättelse 2017

Bolagsstruktur för  
G&K Blanks Fastigheter AB 
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Tillväxt
G&K Blanks Fastigheter är i ständig tillväxt, både genom ett flertal 
kommande och påbörjade projekt, men också genom att i befintligt 
bestånd utveckla och skapa förutsättningar för nya hyresgäster. 

Huvuddelen av fastighetsbolagets bestånd utgörs av handels-
fastigheter. I stadsdelen Angered i Göteborg äger man dock sedan 
2011 en kontorsfastighet på 25 500 kvadratmeter som man sedan 
dess utvecklat tillsammans med nya hyresgäster. Under 2017 har delar 
av fastigheten byggts om för att anpassas efter olika kommunala 
verksamheter och in i 2018 fortsätter utvecklingen genom att 
skapa förutsättningar för en ny F-9 grundskola som kommer drivas i 
Göteborgs Stads regi. Arbetet beräknas vara färdigställt under hösten 
2018 och G&K Blanks Fastigheter ser det som en fantastisk framgång 
att kunna bidra till en kreativ och inspirerande lärmiljö för Angereds 
yngre invånare. •

Styrelse 

G&K Blanks Fastigheter AB

BENGT ANDERSSON, LEDAMOT

Född 1935. Ledamot sedan 1995. 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan 

i Stockholm. 

Huvudsaklig ysselsättning:  Styrelseledamot, 

konsultverksamhet. 

Tidigare erfarenheter: Biträdande direktör 

McCann. Marknadsstabschef Interoc AB. 

VD Eternitrör AB. VD Järnia AB. VD Haléns 

Postorder. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot 

KJB Holding AB, Jula AB, Jula 

Holding och Eatgood AB.

PEDER LARSSON, ORDFÖRANDE

Född 1957. Ledamot sedan 2011.

Utbildning: Företagsledarutbildning.

Huvudsaklig sysselsättning: 

Styrelseuppdrag,  konsultverksamhet

Tidigare erfarenheter: Egen företagare 

som ICA-handlare, etableringsansvarig 

ICA Sverige, VD ICA Sverige, VD Hemtex.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande 

KJB Holding, Jula Holding, Jula AB, Jula 

Sverige, Jula Norge och Jula Logistics.  

Styrelseledamot Apoteksgruppen i Sverige 

AB, Arvid Nordquist HAB och Lagerhaus AB.

KARL-JOHAN BLANK, LEDAMOT

Född 1963. Ledamot sedan 1985.

Utbildning: 4-årig teknisk 

gymnasie utbildning.

Huvudsaklig sysselsättning: Aktiv ägare 

och koncernchef i Jula- och Blank-koncernen. 

VD moderbolaget KJB Holding.

Tidigare erfarenheter: Arbetat på Jula 

sedan starten, Jula Industri AB, startade 

Jula Postorder (Jula AB) 1984 som delägare 

samt G&K Blanks Fastigheter 1998 m.fl.

Övriga uppdrag: Diverse styrelseuppdrag.

JOHAN CARLBERG, VD

Född 1963. VD sedan 2012.

Utbildning: Civilingenjör VOV. 

Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare erfarenheter: Arbetschef 

Peab Sverige AB. Teknisk chef/

produktionschef AB Skövdebostäder.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Styrelse G&K Blanks Fastigheter AB Fokusområden 2018

Förvaltning
Förvaltning av fastigheterna i beståndet är själva grunden i bolagets 
verksamhet. Det är genom en god kontakt med hyresgästerna och ett 
löpande underhåll av fastigheterna som bolaget fortsätter ha nöjda 
hyresgäster år efter år. Under 2017 har man på förvaltningssidan lagt 
extra fokus på yttre underhåll, framför allt då parkeringsytor och körytor 
för tunga transporter. Genom att värna om fastighetsbeståndet skapas 
även utrymme för nya projekt och att växa som bolag.

Marknad
Under 2017 har bolaget fortsatt utveckla sina handelsplatser på 
Erikslund i Västerås, och i Välsviken, Karlstad. På Erikslund gläds man 
åt att två nya hyresgäster väljer att etablera i vakanta ytor. Åhléns 
etablerar sitt nya koncept Åhléns Outlet under våren 2018 och vid 
samma tid planerar BabyWorld, en specialist inom babytillbehör, att 
slå upp portarna i en annan av bolagets fastigheter strax intill. 
I Välsviken, vid Karlstads östra infart, har fastighetsbolaget under året 
färdigställt 24 000 kvadratmeter handel. I slutet av 2017 öppnade 
Stora Coop, Apoteket och ÖoB i den sista etappen. Här har man under 
året arbetat för att synliggöra området genom att ta fram en hemsida 
och en grafisk profil för Välsvikens handelsområde tillsammans med 
samtliga aktörer.

”I Välsviken, vid Karlstads östra 
infart, har fastighetsbolaget under 
året färdigställt 24 000 m2 handel.”

G&K Blanks Fastigheter AB 

Fokusområden 2018  
G&K Blanks Fastigheter kan se tillbaka på ett resultatmässigt fint år och blickar nu 

framåt med fokus på utveckling under 2018. Fokusområdena som utgör grunden för 

fastighetsbolagets verksamhet är förvaltning, marknad och tillväxt.

CHRISTIAN BLANK, LEDAMOT

Född 1992. Ledamot sedan 2017.

Utbildning: Ekonomiutbildning med 

inriktning affärsutveckling och innovation. 

Blekinge Tekniska Högskola

Huvudsaklig ysselsättning:  Produktinköpare 

Jula AB, styrelseuppdrag.

Tidigare erfarenheter: Diverse andra 

tjänster inom Jula-koncernen. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot KJB 

Holding AB, Balance Finance AB.

Välsviken, Karlstad.
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Julahuset, Skara

Fastighetsinnehav

Fastighetsinnehav

Erikslund, Västerås

Hemlingby, Gävle

Tornby, Linköping

G&K Blanks Fastigheter AB äger ett brett utbud av 

fastigheter inom i första hand handel, men även 

inom kontor, lager och turistnäring. Den totala 

fastighetsytan uppgår till 234 000 kvadratmeter.

Här följer en visualisering av fastigheterna, samt en 

inblick i hur beståndet är fördelat över hyresgäster 

och area i respektive fastighet.

Årsberättelse 2017 G&K Blankkoncernen

G&K Blanks Fastigheter AB (forts. på nästa sida)

Fastighet  Hyresgäst Area*

Östby 5:10, Hangaren, Lidköping Jula

Summa

675

675

Krämaren 33, Julahuset, Skara Citygross

PJ Sport 

Goldux

ES Småland AB

Jula

Jysk

Sparbanken

Vakant

Summa

6 675

900

700

720

4 745

1 268

0

460

15 468

Bilisten 1, Skara Fordonsgas

Gjutaren 1, Skara Skara 

Terminalen

Jula

Summa

217

9 020

9 237

Vilan 1:7, Drysagården/Gula Villan 

Skara

Knattehälsan

Vakant

Summa

528

325

853

Ladan 3, Skara Vakant

PL Hälsocenter

Summa

2 611

1 990

4 601

Sparbanken 22, Skara H. Andersson

Frisör

Summa

135

85

220

del av Vilan 1:7 egen  

verksamhet, 

camping, golf

Bilisten, Skara

Drysagården, Skara

Gula Villan, Skara

Ladan 3, Skara

Sparbanken 22, Skara

Fastighetsinnehav

G&K Blankkoncernen Årsberättelse 2017

* Area i tusentals kvadratmeter.
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Fastighetsinnehav

Erikslund, Västerås

Erikslund, Västerås

Solåsen, Jönköping

Stadsträdgården Vedeby, Karlskrona

G&K Blankkoncernen Årsberättelse 2017

Fastighetsinnehav

Fastighet  Hyresgäst Area*

Hemlingby 52:9, Gävle Jula

Citygross

Summa

3 000

8 380

11 380

Hemlingby 52:10 tomtmark

Överljudet 3, Solåsen, Jönköping Tingstad Papper AB

Summa

2 430

2 430

Glaskolven 2, Tornby, Linköping Jula

Stadium

Vakant

Max Hamburgare

Summa

3 417

1 682

1 821

238

7 158

Kugghjulet 1, Erikslund, Västerås Golden Dolphin

vakant

vakant

vakant

Summa

1 527

742

1 000

1 100

4 369

Kugghjulet 5, Erikslund, Västerås  egen verksamhet, 

biltvätt

Traversbanan 1, Erikslund, Västerås Jula

Willys

Vakant

Babya/Lekia

ÖoB

Hööks

Alamadani AB

Pass of Sweden

CLUB XPRS

Vakant

Summa

3 958

3 330

1 350

1 260

2 486

470

229

1 350

2 080

2 777

19 290

Strandtorget 1,  

Mälarstrand, Västerås

Mälarstrands 

Havsklippa AB 

Summa

564   

 564

Totalt 75 681

G&K Blanks Fastigheter AB (forts. från föreg. sida)

Blankinvest Karlskrona AB

Fastighet Hyresgäst Area*

Karlskrona 6:75,  

Stadsträdgården

Jula

Ö o B

Stadium Outlet

Hööks

Summa

3 241

2 293

1 355

445

7 334

Jula Camping & Stugby, Skara

Jula Äventyrsgolf, Skara

Hangaren, Lidköping

* Area i tusentals kvadratmeter.
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Kungens Kurva, Huddinge

Fastighetsinnehav

A6, Jönköping

Nova, Lund

Årsberättelse 2017 G&K Blankkoncernen

Marieberg, Örebro

Mälarstrand, Västerås

Fastighetsinnehav

Blankinvest AB

Fastighet Hyresgäst Area*

Torlunda 1:290, Folkesta, Eskilstuna Jula 

Summa

3 950

3 950

Vinkeln 9, Kungens Kurva, Huddinge Jula

Ö o B

Summa

4 165

2 941

7 106

Medlingen 4, Nova, Lund Jula 

Arken Zoo

Summa

3 083

946

4 029

Vakten 2, A6, Jönköping Jula 

Willys

Summa

3 245

3 555

6 800

Mosås 2:67, Marieberg, Örebro NeH Svenska AB

Summa

3 805

3 805

Totalt 25 690

Folkesta, Eskilstuna

G&K Blankkoncernen Årsberättelse 2017

* Area i tusentals kvadratmeter.
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Blankinvest Skövde AB

Fastighet Hyresgäst Area*

Nicklet 2, Stallsiken, Skövde Jula 

Willys

Elgiganten

Summa

3 335

3 247

3 269

9 851

Välsviken, Karlstad Gustavsberg, Nyköping

Stallsiken, Skövde

* Area i tusentals kvadratmeter. * Area i tusentals kvadratmeter.

Blankinvest Karlstad AB

Fastighet Hyresgäst Area*

Handlaren 1, Välsviken, 

Karlstad

Jula

Elgiganten

Lager 157

Stadium Outlet

Summa

3 212

5 020

2 126

1 662

12 020

Handlaren 3, Välsviken, 

Karlstad

XXL Sport

Systembolaget

Coop Värmland

Apoteket

ÖoB

Summa

3 804

1050

4 618

211

2 127

11 810

Totalt 23 830

Fastighetsinnehav

Blankinvest Nyköping AB 

Fastighet Hyresgäst Area*

Utmålet 11, Nyköping Jula 

Summa

3184

3184

Årsberättelse 2017 G&K Blankkoncernen

Angeredsvinkeln, Göteborg

Blankinvest Göteborg AB

Blankinvest Partille AB

Blankinvest Trollhättan AB

Fastighet Hyresgäst Area*

Skulltorp 1:908, Partille Jula 

Jysk

Summa

2 580

1 268

3 848

Fastighet Hyresgäst Area*

Briggen 2, Överby, Trollhättan Jula 

Elgiganten

Summa

3 112

1 541

4 654

Överby, Trollhättan Gamla Alingsåsvägen, Partille

Fastighetsinnehav

G&K Blankkoncernen Årsberättelse 2017

Fastighet Hyresgäst Area*

Angered 100:1, Göteborg Arbetsförmedlingen

Astar

Göteborgs 
Lokalförvaltning

Ljungskilebuss

MSXi

Radix Kompetens

Kompetenscenter, 
NAV

Vakant & övrig yta

Summa

2 823

1 471

1 200

560

400

720

867

17 402

25 443
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X1

X1

X2

X2

X3

X3

X4

X4

X5

X5

X7

X7

X8

X9

X10

Y5

Y6

Sektion C-CA40.2-102

Sektion C-CA40.2-102

X6

X6

Sektion 5-5A40.2-101

Sektion 5-5A40.2-101

1.302KALLAGER223,7 m²

1.001UTRYMNING67,7 m²

1.206Trapphus8,8 m²

1.300VF29,4 m²

1.002TRAPPHUS18,2 m²

HISS1,9 m²

1.301BUTIK 32276,4 m²

1.302KALLAGER223,7 m²

1.402KOMPR.7,8 m²

Årsberättelse 2017 G&K Blankkoncernen

Åhlens Outlet

X1

X1

X2

X2

X3

X3

X4

X4

X5

X5

X7

X7

X8
X9

X10

Y5

Y6

Sektion C-C

A40.2-102

Sektion C-C

A40.2-102

X6

X6

Sektion 5-5

A40.2-101

Sektion 5-5

A40.2-101

1.302
KALLAGER

223,7 m² 1.001

UTRYMNING

67,7 m²

1.206
Trapphus

8,8 m²

1.300
VF

29,4 m²

1.002
TRAPPHUS

18,2 m²
HISS
1,9 m²

1.301
BUTIK 3

2276,4 m²

1.302
KALLAGER

223,7 m²

1.402
KOMPR.

7,8 m²

Medarbetare inom G&K Blanks Fastigheter

”Vi följer ständigt vår omvärld för att ta rätt steg för 
koncernen i framtiden där långsiktigheten är viktig.”




