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”Det som driver allt är viljan att hitta nyheter, att hitta nästa 

storsäljare. Den känslan är precis samma nu som första gången. 

Det gäller allt från minsta skruv till de största grejerna.” 

Karl-Johan Blank, koncernchef och ägare
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Affärsidé

Jula erbjuder kreativa hemmafixare och proffs ett 

attraktivt sortiment till låga priser.



Inköpsländer
Sverige (35 %)

Asien (60 %) 

Vi köper direkt från tillverkare, utan 

mellanhänder. Detta är grunden till lågpris och 

stora inköpsvolymer.

Europa (5 %)



Vem berörs av 

digitaliseringen och vad är 

viktigt 

Digitalisering



• Mål/Vision

• Kontroll

• Hantering

• ”fail faster”

Julas resa so far…..



Våra kunder och även våra anställda vill ha

”Snabb, mobil och relevant information”

Allt skall finnas på pekfingret

Mål/Vision

Svenskarna och internet 2016



Vi behöver Infrastruktur och systemarkitektur som möjliggör visionen

Vi valde iCore med en instans för snabb tidskritisk information och en för mindre 

tidskritisk oftast större paket.

Affärssystemet är det nästan ingen som jobbar i utan vi har nischade mjukvaror för 

varje avdelning för att få upp hastigheten i förståelse och utveckling 

Kontroll

http://rektorgransa.files.wordpress.com/2013/07/citat1.jpg


• Alla men med en tydlig ledning.

• Tydlighet skapas vid gemensam vision

• En CDO löser inte problemet men kan hjälpa till att knyta ihop säcken

• Koncernledningen är ytterst ansvariga för att förstå och prata samspråk i 

digitaliseringen.

Hantering



• Vad är viktigt

• Vilka ”hacks” är relevanta

Mindset

Nu

MÅL



• Vad är ROI med en satsning/Hacks

• Bryt om så fort man ser att det inte stämmer mot ROI.

• Börja om med den lärdomen.

Fail Faster



• Sålla bland flosklerna

• Hur ser din kund på dig och din värld det är dom 

som skall vara nöjda.

• Låt avdelningarna vara aktiva/drivande i 

utvecklingen

• Öppna och framför allt stäng projekt effektivt

• IT-system är ett verktyg, inte målet

Viktigt



”Tjugohundratalets analfabeter kommer inte vara de som inte kan läsa och skriva, 

utan de som inte vill lära sig, glömma och lära om.”

Alvin Toffler



• Tack för att ni lyssnade.

• Henrik Ljungdahl
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