
Gdy w 1979 roku Jula rozpoczynała działalność, 
Karl-Johan był uczniem technikum w Skara. Jednak 
już wtedy był mocno zaangażowany w rozwój 
biznesu. Niemal cały czas wolny spędzał w firmie 
wykonując przeróżne prace:  spawał łuparki, pra-
cował przy tokarce, robił zdjęcia, przygotowywał 
zamówienia do wysłania. 

Można powiedzieć, że Jula i Karl-Johan dorastali 
razem. Kim byłby więc dziś Karl-Johan, gdyby 
z jakiegoś powodu Jula nie powstała?
- Przedsiębiorczość była naturalna w środowisku, 

w którym dorastałem. Było tak odkąd pamiętam, 
na przykład w dzieciństwie malowałem podkowy 
i sprzedawałem je jako „podkowy szczęścia”, choć 
muszę przyznać, że nigdy nie stały się bestsellerem. 
Mój dziadek, Göran Blank, był kierownikiem 
sprzedaży i sprzedawcą w Törlings w miejscowości 
Hjo. To był duży sklep z materiałami budowlanymi, 
biuro mieściło się w tym samym miejscu. Bardzo 
chętnie odwiedzałem go w pracy, lubiłem to 
miejsce.
Może właśnie dlatego w szkole średniej wpadłem 
na pomysł, by odbyć praktykę w Byggaxel, sklepie 
z artykułami metalowymi, który mieścił się 
w domu handlowym Skarahus. Spędzałem także 
wiele czasu w Tranesläpet, pierwszej firmie moich 
rodziców, założonej jeszcze zanim powstała Jula. 
Niestety, gdy nastał kryzys paliwowy firmę przejęła 
inna spółka. To nie były łatwe czasy dla naszej 
rodziny, ale wiele mnie nauczyły i dały mi siłę,  

Dzieciństwo 
pod znakiem 

przedsiębiorczości
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JULA, NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ ŻYCIA KARLA-JOHANA
Karl-Johan Blank budował i rozwijał firmę od początku jej istnienia.
Teraz, po czterdziestu latach podsumowuje dzieło życia, które stworzył wspólnie z ojcem.
-  Zawsze zastanawialiśmy się nad tym, co możemy zrobić lepiej. I to się nie zmieniło, tak jest dziś i tak będzie  

w przyszłości - podkreśla Karl-Johan Blank, właściciel i prezes holdingu Jula.

Dziadek Karla-Johana, Göran Blank
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która tak bardzo przydała mi się później.
Po ukończeniu szkoły założyłem razem z kolegą 
własną firmę, jednak wkrótce ją zlikwidowaliśmy, 
ponieważ w 1984 r. razem z rodziną założyłem 
nową spółkę - Jula Postorder AB (Jula AB). Udziały 
w spółce zostały równo rozdzielone pomiędzy 
członków naszej rodziny. To, że stałem się współ-
właścicielem miało dla mnie ogromne znaczenie. 
Kim byłbym więc, gdyby nie było Jula? Zapewne 
przedsiębiorcą. Gdy byłem dzieckiem moi rodzice 
prowadzili firmę, taką mieli pracę, to było dla mnie 
naturalne -  wyjaśnia  Karl-Johan.
Karl-Johan i Lars-Göran współpracowali bardzo 
blisko, dzięki temu przez lata długoterminowe 
planowanie rozwoju Jula było możliwe.
- Przepełniała nas chęć działania. Zwłaszcza na 
początku, gdy podróżowaliśmy do Chin i Taiwanu 

w poszukiwaniu produktów i dostawców.  Wyjazdy, 
podczas których szukaliśmy właściwych produktów 
zaczęliśmy organizować na bardzo wczesnym 
etapie działalności. Miały one kluczowy wpływ na 
rozwój firmy i jej obecny kształt.
 
CO NAS NAKRĘCAŁO
Według Karla-Johana firma rozwijała się dzięki 
dwóm czynnikom: ciężkiej pracy i świadomemu 
konkurowaniu z innymi podmiotami.
- Pracowałem bardzo intensywnie, ale miałem 
świadomość, że nasz sukces zależy również od 
tego, co oferuje konkurencja, dlatego zawsze 
starałem się byśmy byli lepsi od innych- podkreśla 
Karl-Johan.
Duch przedsiębiorczości to chęć wykorzystywania 
nadarzających się możliwości, a to wielka siła.

- Jestem typem przedsiębiorcy zawsze gotowym do 
działania.  Na początku chcieliśmy po prostu zacząć 
wcielać nasze pomysły w życie, chcieliśmy zobaczyć 
konkretne rezultaty. Sprawiało nam to ogromną 
radość. Pamiętam nasz pierwszy wspólny wyjazd 
na targi w Niemczech na początku lat 80-tych.  
To było niezwykle inspirujące doświadczenie, które 
otworzyło przede mną zupełnie nowe perspek-
tywy. Bardzo chciałem jak najszybciej  rozpocząć 
pracę nad poszerzaniem naszego asortymentu 
o nowe produkty.

– Na targach zobaczyłem bardzo wiele produktów, 
które widziałem już oczami wyobraźni w naszym 
katalogu. Wiedziałem, że wzbogaciłyby asorty-
ment i przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było wprowa-
dzenie reklam prasowych. Z wielką przyjemnością 
tworzyłem kolorowe projekty ogłoszeń, które 
były później publikowane na łamach Expressen, 
Land i Sverigehäftet.  To był prawdziwy przełom, 
zaistnieliśmy w świadomości mieszkańców całego 
kraju! Zacząłem również zarządzać produkcją 
katalogu. Najpierw przeanalizowałem ofertę kon-
kurencji i na tej podstawie ustaliłem nasze ceny, 
oczywiście na niższym poziomie.  
W konsekwencji musieliśmy zrezygnować z zaopa-
trywania się u niektórych dostawców, jednak dzięki 
pomocy kolegi, działającego w tej branży mogli-
śmy dalej prowadzić działalność. Ceny były bardzo 
niskie, dzięki czemu zyskaliśmy ogromne zainte-
resowanie klientów. Patrząc wstecz można mieć 
wątpliwości, czy było to najmądrzejsze posunięcie, Lars-Göran z żoną Irene, która do 1991 roku odpowiadała za finanse i zarządzanie personelem. 
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Karl-Johan z reklamami sprzedaży wysyłkowej z lat 80

ale przyniosło efekt - staliśmy się rozpoznawalni i to 
był niewątpliwy sukces. Wspaniałe uczucie! 
Każdy kolejny krok na drodze rozwoju zbliżał nas do 
decyzji o opuszczeniu gospodarstwa i przeniesieniu 
firmy do innej lokalizacji. Wybraliśmy miejsce przy 
centrum Norlander w miejscowości Skara, ponie-
waż chodziłem tu tam do szkoły i wiedziałem, że 
lokalizacja w pobliżu drogi krajowej E20 i drogi 
nr 49, w samym centrum gminy Skaraborg, jest 
bardzo atrakcyjna. Lars-Göran zadzwonił do Arne 
Norlandera i kupiliśmy działkę – najlepszą, jaka 
była dostępna w połowie lat 80-tych.  

Tu zbudowaliśmy pierwszy market Jula.
Karl-Johan wspomina również jak powstawało 
logo firmy. Bardzo ważne było wyeksponowanie 
go na sklepie tak, by było dobrze widoczne i zwra-
cało uwagę potencjalnych klientów.

- Dobra lokalizacja miała dla nas kluczowe znacze-
nie. Dobrze wyeksponowane logo było doskonałą 
i niedrogą reklamą przyciągającą uwagę. Z tych 
samych powodów angażowaliśmy się w sponso-
rowanie wydarzeń sportowych i innych tego typu 
aktywności.

BESTSELLERY
Kompresor Abac, dzięki swojej, jak na tamte czasy, 
innowacyjnej konstrukcji stał się jednym z naszych 
pierwszych bestsellerów, sprzedawaliśmy go 
w ogromnych ilościach.
- Reklamy, które przygotowywałem przynosiły do-
bre efekty, a katalog trafiał do coraz większej grupy 
klientów.  Dzięki temu sprzedaliśmy około 10 000 
kompresorów, to był kolejny przełomowy moment 
w historii naszej firmy.

DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA
Spośród wielu innych przedsiębiorców  
Karl-Johan wyróżnia się umiejętnością prowadze-
nia biznesu w perspektywie długoterminowej. 
Dostrzega możliwości i wprowadza pomysły w ży-
cie zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad 
firmą. Ta cecha odegrała kluczową rolę w rozwoju 
Jula.
- Naszym celem było stworzenie stabilnego funda-
mentu firmy, nowe wyzwania zostawiliśmy sobie 
na później. Na początku skupiliśmy się na rozwoju 
sprzedaży wysyłkowej.  Spędzałem w biurze bardzo 
dużo czasu, niezliczone wieczory, noce i weekendy. 
Gdy moi koledzy grali w hokeja czy piłkę nożną ja 
robiłem zdjęcia  
produktów, opracowywałem katalog lub ustala-
łem ceny. Robiłem wszystko to, czego nie zdążyłem 
zrobić w ciągu dnia. W ten sposób pracowałem 
przez wiele lat. Dużo czasu pochłaniała praca nad 
katalogiem, ponieważ wiedzieliśmy, że większy 
katalog z lepszą ofertą ma kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia sprzedaży. Sprzedaż wysyłkowa stano-
wiła centrum naszej działalności i ten fakt wpłynął 
w dużym stopniu na kształt pierwszego sklepu.
- Market w Skara był jednocześnie sklepem i maga-
zynem. Każde kolejne otwarcie,  
w Sztokholmie na Drottningsgatan, później  

Lars-Göran, Karl-Johan, Christian i Fredric na otwarciu sklepu w Karlstad, w regionie Välsviken. 
Najlepsze otwarcie w historii - przed sklepem ustawiały się kilometrowe kolejki.
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Karl-Johan i Lars-Göran podczas uroczystego 
otwarcia multimarketu w centrum Mobilia w 
Malmö w 1994

w Malmö, uczyło nas czegoś nowego. Zdobywa-
liśmy coraz większe doświadczenie i coraz lepiej 
radziliśmy sobie z zarządzaniem sklepami, więc 
wyniki sprzedaży były bardzo dobre. W Jula praco-
wało wówczas tylko kilka osób. Razem odwiedza-
liśmy sklepy i analizowaliśmy wszystko dokładnie, 
poza sklepem byłoby to trudne do zrealizowania.  
Wizyty w sklepach pełniły ważną rolę także 
w procesie porządkowania i strukturyzowania 
asortymentu. Miały ponadto pozytywny wpływ na 
rozwój zarówno samych marketów, jak i opakowań 
produktów. Dziś wizyty w sklepach mają już nieco 
inny charakter - uśmiecha się Karl-Johan.
Karl-Johan chętnie wspomina pracowników, którzy 
pracują z nim w Jula od wielu lat.
- Większość osób zatrudnianych na początku była 
mniej więcej w moim wieku, mieli około trzydzie-
stu lat. Wiele z nich nadal jest z nami, przez te lata 
przyczynili się do rozwoju wielu obszarów naszej 
działalności. To wspaniałe, że nadal spotykamy się 
codziennie na korytarzu biura.

ZBYT SZYBKI WZROST
Przedsiębiorstwo, które osiągnęło wiek 40 lat ma 
z pewnością w swojej historii wiele wspaniałych, 
ale i wiele trudnych momentów, to naturalna kolej 
rzeczy. Czy zdarzyły się jednak w tym czasie jakieś 
poważne porażki?
- Oczywiście, i to nie jedna. Na początku lat 90-tych 
byliśmy nawet bliscy katastrofy w związku z kredy-
tem walutowym. Z wielkim trudem udało nam się 
wyjść na prostą. Mieliśmy trudności z uzyskaniem 

kredytu, a zasoby były bardzo ograniczone. Zresztą 
w tym czasie dostęp do kredytów był utrudniony 
także dla prywatnych kredytobiorców. Nasze zadłu-
żenie było bardzo duże i mogło się to naprawdę źle 
skończyć. Ale najważniejsze to wyciągać wnioski 
z popełnionych błędów i  kontrolować koszty. 
W ostatecznym rozrachunku chyba podejmowali-
śmy słuszne decyzje, ponieważ udało się osiągnąć 
to, co mamy dziś: nasze sklepy, biura i magazyn. 
Z perspektywy czasu można powiedzieć, że 
budowaliśmy za mało nieruchomości w stosunku 
do  tempa rozwoju firmy, dotyczy to na przykład 
magazynu czy sklepów. Narzuciliśmy sobie bardzo 

szybkie tempo, także przy wejściu na rynki norwe-
ski i polski, a wspólna praca nad rozwojem firmy 
była fascynującą przygodą.
Dlatego, gdy budowaliśmy magazyn i biura, które 
zresztą w momencie budowy były o wiele za duże 
na nasze potrzeby, czułem, że wreszcie tworzymy 
odpowiednie warunki do rozwoju organizacji 
adekwatnej do naszej działalności. Jako właściciel 
i przedsiębiorca zapraszam do współpracy 
młodszych i starszych pracowników, którzy wnoszą 
różne kompetencje i swoją energię, dzięki temu się 
rozwijamy i wykonujemy swoje zadania jeszcze le-
piej. Na przestrzeni lat wielu naszych pracowników 
wzięło na siebie odpowiedzialność za swój obszar 
działań i proponowało rozwiązania uwzględniające 
dobro i perspektywę całej naszej firmy.  
Wspólna odpowiedzialność i szeroka perspektywa  
to bardzo ważny element Wartości Jula. Przez lata 
nauczyliśmy się, że warto obdarzać pracowników 
zaufaniem i powierzać im większą odpowie-
dzialność, dzięki temu możemy osiągnąć więcej. 
Dając przykład swoją pełną zaangażowania pracą 
pociągasz za sobą pracowników i zmierzacie razem 
w tym samym kierunku - zauważa Karl-Johan.

MARZENIE O SIECI SKLEPÓW
Jula wyrosła ze sprzedaży wysyłkowej, ale ma-
rzenie o własnej sieci sklepów pojawiło się już na 
samym początku.
- Przyglądałem się z zainteresowaniem firmom 
prowadzącym sklepy i myślałem: „gdybyśmy mieli 
sieć stu sklepów i moglibyśmy sprzedawać nasze 
bestsellery w jeszcze lepszych cenach,  
to byłoby wspaniałe”. Wtedy to było tylko ma-

Lars-Göran, Ann-Louise i Karl-Johan na targach. 
Przez wiele lat Anna odgrywała ważną rolę 
w rozwoju niektórych obszarów asortymen-
towych.
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rzenie, dziś to nasza rzeczywistość. Mamy kanały 
dystrybucji, dzięki którym możemy prowadzić 
nieprzerwaną sprzedaż dużej ilości produktów, 
obchodzimy 40-lecie działalności i otwieramy 
setny sklep. To po prostu niesamowite! - mówi 
Karl-Johan.

DZIAŁ ZAKUPÓW  BLISKI SERCU WŁAŚCICIELA
Nie jest to żadną tajemnicą, że Karl-Johan zawsze 
bardzo lubił pracę związaną  z zakupami produk-
tów.
- Firma rozwijała się szybko w dużej mierze, dzięki 
temu, że zawsze bardzo lubiłem wyszukiwać nowe 
produkty, potencjalne bestsellery i z wielką pasją 
rozbudowywałem asortyment. Jeździliśmy na targi 
w różne zakątki świata, choć głównie do Chin, by 
poszerzać asortyment i uzyskiwać jak najniższy 
poziom cen. 
Przez wiele lat katalog Jula był ważnym filarem, 
wokół którego rozwijała się działalność firmy.

- Katalog odegrał kluczową rolę w rozwoju 
przedsiębiorstwa. Teraz można sprawdzić wszystko 
w Internecie, ale wtedy nie było to możliwe.  To 
katalog był nośnikiem pełnej oferty firmy. Jego 
przygotowanie było bardzo drogie, kosztowna 
była również dystrybucja. Jednak był niezbędnym 
elementem umożliwiającym prowadzenie dzia-
łalności. To były ciężkie lata i być może przyczyniły 
się do tego po części właśnie koszty produkcji 
katalogu. W późniejszym okresie katalog uzupeł-
niła reklama bezpośrednia w formie gazetki, która 
razem z kampaniami promocyjnymi przyczyniła 
się do znacznego wzrostu sprzedaży, sklepy radziły 
sobie naprawdę dobrze. W erze cyfryzacji katalog 
ustąpił miejsca aplikacji. „Apka” została jednak 
zaprojektowana na wzór katalogu i dla mnie 
osobiście to ważne, byśmy nazywali ją „aplikacją 
katalogową”.

ROZWÓJ MODELU  
BIZNESOWEGO
Rozwój sieci sklepów wpro-
wadził przedsiębiorstwo 
w nowy etap rozwoju. 
Począwszy od 1991  
Karl-Johan i Lars-Göran 
posiadali po 50% udziałów 
w firmie. 

- Zaczęliśmy zarabiać dopiero po otwarciu 10-15 
sklepów. Koszty produkcji katalogu rozłożyły się 
na więcej sklepów i w rezultacie osiągnęliśmy 
rentowność na zadawalającym poziomie, o który 
walczyliśmy 15-20 lat.
Wielka ekspansja sieci Jula rozpoczęła się od 
otwarcia marketu w sztokholmskim centrum 
handlowym Kungens kurva. Przez kolejne lata 
otwieraliśmy średnio 6-10 sklepów rocznie.
- Pod wieloma względami dobrze uzupełnialiśmy 
się z ojcem, także jeśli chodzi o kontakt z mediami. 
Ojciec był bardzo medialną osobą. Dzięki temu 
robił świetną reklamę podejmowanym przez nas 
działaniom. Ja natomiast na przestrzeni lat rzadko 
byłem widoczny w mediach, ten świadomy wybór 
wynikał z mojego charakteru.
- Od 1992 r. pełniłem funkcję zastępcy dyrektora 
zarządzającego, od 2000 r. do 2009 r. odpowiada-
łem za działalność operacyjną, później zatrudniłem 
dyrektora zarządzającego spoza rodziny. Tempo 
pracy dla tak małej organizacji było bardzo duże: 
ekspansja, wyjazdy związane z otwarciami, 
podróże na targi, budowy. Magazyn biznesowy 
Veckans Affärer przez wiele lat umieszczał nas na 
liście „Super firmy roku”. Byliśmy już na już dobrej 
drodze, ale jednocześnie cierpieliśmy od „bóli 
wzrostowych”. Czułem, że teraz ktoś inny może się 

Partnerka Karla-Johana, 
Anette, pracowała jako 
asystentka stomatolo-
giczna przez 13 lat, zanim 
została zatrudniona w 
sklepie Jula w Skara.

Były prezes zarządu, Bengt Andersson, Karl-Johan i Per-Eric Frost, były dyrektor ds. personalny i rozwoju sieci. 
Pracowaliśmy razem przez wiele lat, w najbardziej intensywnym okresie ekspansji.
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rozbudowę nieruchomości komercyjnych i logi-
stycznych, zbudowaliśmy solidne fundamenty,  
na których powstał Holding Jula. Łącznie dysponu-
jemy teraz powierzchnią około 400 000 metrów 
kwadratowych. Obiecująco zapowiadają się także 
nasze nowe inwestycje: Jula Logistics, Hööks, 
Jula Hotell i WästgötaFinans - mówi  Karl-Johan 
i z radością wybiega już myślą do obchodów 
40-lecia Jula. 
- Ogromnie się cieszę, że możemy wspólnie uczcić 
tę 40-letnią podróż, która dla mnie zaczęła się 
pod koniec lat 70-tych w gospodarstwie Jultorp, 
w stodole, w której przygotowywałem do wysłania 
zamówienia i wykonywałem całe mnóstwo 
innych prac. To wspaniałe uczucie. Udało nam 
się zbudować sieć handlową liczącą 100 sklepów 

działających w Szwecji, Norwegii i Polsce, wpro-
wadzić sprzedaż internetową i stworzyć koncern 
skupiający spółki działające w różnych obszarach 
biznesowych.
Dla mnie osobiście to ważne, by mieszkać 
w Skarze, blisko mojej pracy. Troszczę się o okolicę, 
w której dorastałem, spędzam tu dużo czasu.  
Tak jak już wspominałem droga, jaką przeszła Jula 
była wyjątkowa. To wielka radość, że mogłem ją 
przebyć wspólnie z tak wspaniałymi pracownikami 
i wiernymi klientami, a także moimi synami Chri-
stianem i Fredrikiem. W dużej mierze to właśnie 
dla nich nadal pracuję z zaangażowaniem i wciąż 
czerpię z tego równie dużą radość. Być może przy 
następnej okrągłej rocznicy, za 10 lat, to oni będą 
już zarządzać firmą. Przez cały ten czas, od ponad 
trzydziestu lat na froncie domowym mogłem 
zawsze liczyć na wsparcie mojej partnerki, Anette. 
Należy jej się za to medal. Bez jej pomocy nie 
mógłbym pracować i funkcjonować tak dobrze 
w roli przedsiębiorcy - podkreśla Karl-Johan Blank, 
właściciel i prezes grupy Jula Holding.

PS. Nie da się opowiedzieć czterdziestoletniej historii 
firma na kilku stronach. Przedstawiliśmy wybrane 
wydarzenia. Bardziej szczegółowe opisy znalazły się 
na nowej stronie internetowej poświęconej historii 
Jula.

zaangażować i wnieść do firmy nowe pomysły.
W tym czasie wzrosły również znacznie dochody 
firmy.
- Osiągnęliśmy stabilizację i mogliśmy skupić się na 
rozwijaniu organizacji i oferty stosując bardziej sku-
teczne metody. Nie można założyć sieci handlowej 
i tylko być jej właścicielem. Trzeba myśleć o każdym 
sklepie w perspektywie długoterminowej.  
Na osobach zajmujących stanowiska kierownicze 
spoczywa ogromna odpowiedzialność za pracow-
ników, za każdy aspekt prowadzonej działalności 
i za tworzenie warunków umożliwiających pełną 
zaangażowania pracę. Tak buduje się rentowny, 
zrównoważony biznes. Musimy dostrzegać 
każdego pracownika, dbać o właściwą atmosferę, 
wynikającą z wartości Jula, ma panować porządek 
i mają być dostępne właściwe produkty w odpo-
wiednich ilościach. Wówczas będziemy nie do 
pokonania.

RADOŚĆ WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA
W historii Jula zdarzały się trudne momenty,  
Karl-Johan wie o tym najlepiej, ale bez względu na 
okoliczności główny cel pozostawał niezmienny – 
usatysfakcjonowanie naszych klientów.
- Praca kupca zawsze miała dla mnie duże 
znaczenie. Czasami miałem okazję obserwować 
szczere zadowolenie klienta, radość, jaką sprawiały 
mu nowe produkty, nowe wzory czy rozwiązania. 
Jednak ważna jest całość, każdy aspekt naszej 
pracy ma znaczenie, na przykład rozwój i cyfryzacja 
w dziale marketingu to wspaniałe osiągnięcia. 
Naszym celem jest przyjazny dla środowiska, zrów-
noważony rozwój, który pozwoli nam skutecznie 
dotrzeć do klienta dzięki naszej atrakcyjnej ofercie. 
Na przestrzeni lat, poprzez zakup nieruchomości, 

Obecny prezes zarządu, Peder Larsson i dyrektor zarządzający grupy Jula, Joachim Frykberg - osoby, z którymi 
owocnie współpracowałem przez wiele lat.
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