
”Kunderna har 
kommit tillbaka”
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CWJ: Genom ett attraktivt utbud har vi lyckats 
bejaka våra kunders behov, så att vi nu blivit störst i 
Sverige på kläder för vuxna kvinnor. 

Försäljningsökningen har varit hög och jämn i alla 
åldersgrupper, vilket visar att våra erbjudanden 
varit rätt. I höstas lanserades t ex en ny, uppgraderad 
baskollektion, som har tilltalat den breda 
målgruppen och sålt mycket bra hela säsongen. 
PF: Även det lättare vardagsmodet, med byxor som 
strategisk varugrupp, har gått bra. Vårt förändrade 
byxkoncept, med bl a färre antal modeller och 
förbättrad passform, har uppskattats av kunderna. 
Det bevisas av en stigande marknadsandel. 
CWJ: Ett annat glädjeämne är XLNT, vårt eget 
varumärke för damkläder i större storlekar, som har 
överträffat alla förväntningar. Detta är vi stolta och 
glada över och nu ska vi successivt försöka leva upp 
till den ökade efterfrågan. XLNT vänder sig till en 
viktig kundgrupp som naturligtvis ska erbjudas lika 
intressanta kollektioner som våra övriga kunder.
PF: Även affärsområde Barn fortsatte sin fantastiska 
utveckling och tog ytterligare marknadsandelar. 
Ökningen syns på alla varugrupper, även om 
genomslaget för byxor märks tydligt – i augusti 2003 
köptes var femte svensk barnbyxa hos KappAhl!

SUCCÉ FÖR U.S. POLO ASSOCIATION 
I oktober lanserades det internationellt etablerade, 
amerikanska varumärket U.S. Polo Assn. och 
framgången var omedelbar. 
CWJ: Inte nog med att U.S. Polo Assn. har höjt 
nivån och ökat attraktiviteten i vårt erbjudande, 
det har dessutom dragit med sig hela herrsidan i 
uppgången. Herr var tidigare fullständigt anonymt 
och tappade marknadsandelar flera år i rad. Med 
U.S. Polo Assn. har den trenden brutits och fler 
förändringar är på gång.

SNABBARE VARUFLÖDE MED AFFÄRSSTYRNING
CWJ: Under året har vi gått från systemstyrning 
till affärsstyrning och på så sätt fått kortare vägar 
i organisationen samt större beslutskraft och 
flexibilitet. Det intressanta är att vi inte har plockat 
bort några styrsystem, istället föll många rigida 
systemstrukturer av sig själva när vi uppmuntrade 
organisationen att fatta egna beslut. 
PF: Vi har blivit duktigare på att tidigt fånga 
upp trender och förstärka dem genom snabba 
inköpsbeslut. Och vi låter säsongerna överlappa 
varandra, så att kunderna alltid upplever att det finns 
nyheter och attraktiva erbjudanden i butiken. Vissa 
varuinköp gör vi metodiskt mot kampanj, dvs vi 
bestämmer vad som ska säljas innan vi köper det. 
Vi har också infört en mer genomtänkt reataktik 
som innebär att vi rear utvalda varor vid bestämda 
tillfällen.
CWJ: Allt detta, plus det faktum att vår anläggning 
för varufördelning nu nått full kapacitet och 
fungerar perfekt, bidrar till ett snabbare varuflöde. 

KUNDMÖTET VIKTIGAST
CWJ: Under året har kundmötet stått i fokus. Här har 
butikspersonalen den viktigaste rollen. Deras sätt 
att möta dem som kommer in i butiken kan avgöra 
om besökaren går därifrån som nöjd kund.  Det 
behövs inga komplicerade insatser för att få någon 
att känna sig sedd och välkommen, ofta räcker det 
att le och säga hej. Vi upplever att vi fått bra respons 
och att stämningen ute i butik har blivit mer positiv. 

ÅRET SOM KOMMER
CWJ: Idag finns KappAhl på fyra marknader och fler 
är inte aktuella. Nu satsar vi istället på förbättrade 
mötesplatser för våra kunder, antingen genom 
nya, attraktiva butikslägen eller genom fortsatt 
ombyggnad och uppfräschning av befintliga butiker.  
 Inga större organisationsförändringar planeras. 
Istället ska vi ägna oss åt att utveckla och förbättra 
vårt erbjudande för att attrahera både nuvarande och 
blivande kunder. Vår vision är fortfarande att bli det 
ledande klädföretaget i Norden för åldersgruppen 
30-50 år. Om vi sköter oss som hittills är vi snart där. 
Och då får vi höja ribban igen.

I maj 2003 bröt KappAhls resultat nollstrecket 
på rullande tolvmånadersbasis och visar efter 
flera förlustår svarta siffror igen. Året slutade 
med en vinst på 120 Mkr (70 Mkr 31/12 2002). Den 
dominerande faktorn för resultatförbättringen är 
den ökade bruttovinsten, men sparåtgärder och 
avvecklingen av verksamheterna i Danmark och 
Tjeckien har också haft betydelse. Vd Christian W. 
Jansson och vVd Paul Frankenius sammanfattar 
året som gått.  

Christian W. Jansson: Kort kan man säga att det 
började illa men slutade lyckligt. Årets första 

månader var riktigt mörka men läget ljusnade 
betydligt i mars, april och framför allt i maj, när 
resultatet äntligen hamnade på rätt sida nollstrecket. 
Inte minst hade de svarta siffrorna stor psykologisk 
betydelse för hela organisationen. 
Paul Frankenius: Sommaren blev också bra. Vi 
behövde inte rea lika mycket som våra konkurrenter, 
som hade stora utförsäljningar i juni, juli och augusti. 
Dessutom fick vi en strålande början på hösten trots 
att skolstarten inte blev som vi tänkt oss, men det 
drabbade å andra sidan hela branschen. Den goda 
julhandeln visade åter att kunderna attraherades av 
vårt koncept – att jul och familj hör ihop. 

100 MILJONER BUTIKSBESÖK
Under 2003 hade KappAhls drygt 240 
butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen 
över 100 miljoner besökare. Bara i Sverige 
handlar det om 50 miljoner besök, dvs 
nästan en miljon i veckan. 

”Vinsten kom när målgrupp 
och sortiment möttes”

�

�

�

�

�
�

�������������������������������������������

����������� ����������� ����������� �������������

�������������������������

�������

���������� ����������� �����������

������ ���



4 5

– Nu tycker jag att KappAhl har hittat rätt, säger 
Susanne Levander. Det är precis lagom mycket 
mode, inte extremt men inte heller mesigt. 
 – Ja, jag gillar både stilen och utbudet, 
instämmer Angela Bentham. Jag är en vanlig 
människa som vill ha vanliga kläder, och det hittar 
jag nu. Storlekarna är också bra, både på dam och 
på barn, så jag handlar mycket till mig och min 
elvaåriga dotter. Ibland hittar jag även kläder som 
passar min 19-årige son. Här finns det mesta vi 
behöver och jag går inte så ofta någon annanstans. 
 Pia Nilsson, med baby Astrid i famnen, 
uppskattar också det nya sortimentet.
 – Det är stor skillnad mot förut, då var det 
alldeles för poppigt för min smak. Nu är det perfekt, 
här finns snygga kläder som håller mer än en säsong. 
Både min man och jag arbetar på kontor och på 
KappAhl hittar jag det där lagom välklädda som 
passar på jobbet. 

Poppigt eller tantigt? 
Svaret beror på vem man frågar. 

Cecilie Vaagen håller med om att KappAhl har 
förändrats till det bättre, även om hon har en helt 
annan uppfattning än Pia om hur det var tidigare. 
 – Det var tantigare förr. Då skulle jag aldrig gått 
direkt till KappAhl för att shoppa, men det gör jag 
ofta nu. Det är väldigt bra kvalitet i förhållande 
till pris. Men när jag skulle åka till Thailand i julas 
hittade jag inga badkläder på KappAhl. Det borde ju 
finnas året runt.  
 – Jag tycker om KappAhls underkläder och 
handlar allt sådant till mig själv här, säger Birgitta 
Perlman. Det finns mycket fint att välja på och allt 
sitter perfekt.
 
 

– Ja, KappAhl är bäst på underkläder, säger Hanna 
Ojala bestämt. Fritids- och underkläder till hela 
familjen är nog det jag handlar mest.
 Christine Älvenstrand är särskilt förtjust i 
festkläderna.
 – Jag går direkt hit när jag ska ha något fint och 
jag hittar alltid något som passar. Jag uppskattar 
kvalitet men vill inte betala överpriser. Till vardags 
gillar jag snygga, lediga kläder och det är KappAhl 
bra på. Fast är det inte lite ont om koftor och tröjor 
med knäppning numera? Jag gillar koftor!
 Ungdomar hittar också till KappAhl, det vittnar 
Saara Hyväri om:  
 – Mina fyra tonåringar gillar att shoppa kläder 
och de handlar ofta på KappAhl, mest för att de gillar 
både stil och pris.
 – Det är extra kul att så många yngre tjejer hittar 
toppar hos oss, tjejer som man aldrig trodde skulle 
gå in i en KappAhl-butik, tycker Daniel Bäckström, 
säljcoach. Det nya sortimentet stämmer väldigt bra 
med vår målgrupp, men vi märker att det finns god 
spridning både uppåt och neråt i åldrarna.  
 Att KappAhl attraherar yngre kunder bekräftas 
av Joanna Kalinowska, marknadsföringsansvarig i 
Polen.
 – Många av våra kunder är yrkesarbetande 
kvinnor från 25-årsåldern. De följer med i modet och 
vill snabbt komma åt nyheterna. I Polen betraktas 
KappAhl som märkeskläder med mer mode och 
högre kvalitet än kläder som tillverkats här hemma. 

De som jobbar i KappAhls butiker har förstås 
också synpunkter på förändringarna. 

– Sortimentet är helt annorlunda nu mot för bara 
några år sedan, säger Marit Helene Storlien, 
ställföreträdande butikschef. (Forts. nästa sida.)

VÅRA 
KUNDER
Kvinnor 
mellan 30 
och 50 år 
med familj.

”Jag är en 
vanlig människa 
som vill ha 
vanliga kläder”
         Angela Bentham, Kungsbacka

Under 2003 har KappAhl haft kundmötet i fokus och vi har koncentrerat oss på att hitta rätt 
sortiment för våra kunder. Försäljningssiffrorna visar att vi har lyckats, men vad tycker de som verkligen 
berörs? För att få reda på det har vi rest runt och träffat kunder och personal i KappAhl-butiker i Sverige, 
Norge, Finland och Polen. 
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KappAhls koncept bygger på självbetjäning. 
Går det ändå att ge en service som kunderna 
är nöjda med?  

– Det är stor skillnad mellan manliga och kvinnliga 
kunder, menar Daniel Bäckström. Kvinnor klarar 
sig själva och frågar möjligen efter en annan 
storlek. Män är precis tvärtom. De kommer direkt 
fram och säger vad de ska ha och vill ha hjälp att 
plocka fram det. 
  – Då gäller det att vara snabb, inflikar Paul 
Atle Bye, butikschef. Män handlar kläder en 
timme innan de ska ha dem och hittar de inte 
något omedelbart, så går de någon annanstans. 
Därför skulle vi egentligen kunna vara hur många 
som helst på herravdelningen. I brist på det gäller 
det att vara väldigt tydlig i varupresentationen för 
att på så sätt underlätta för kunderna.
 

 – För det mesta är vi ändå tillräckligt många, 
även om det skulle behövas punktinsatser ibland, 
säger Daniel. Våra arbetsstationer ute i butiken är 
alltid bemannade och har man frågor går det alltid 
att få fatt på någon som kan svara.
  – Ibland är tempot högt, men då hjälps vi åt 
och rycker in där det behövs, säger Marit Helene 
Storlien. Kunden ska aldrig bli lidande för att vi 
har det körigt.

76

 – Inköpen har blivit mycket bättre det senaste 
året, framför allt när det gäller modegrad och 
kvalitet. Nu ligger vi mer i linje med modet, anser 
säljcoachen Ulrika Lundin och kollegan Anette 
Lindroth Gustavsson instämmer:
 – Vi har alltid haft ett bra bassortiment, men 
nu är vi uppdaterade på alla områden utan att vara 
direkt trendiga. 
 – Fast jag tycker vi kunde gå lite längre när 
det gäller modegraden, säger Tuula Ihalainen, 
butikschef. Kvalitet och pris är däremot utmärkta. 
 
Kvinnor går gärna runt i många butiker 
och låter sig inspireras av skyltningen när de 
är ute och handlar, medan män går rakt på 
målet. Sant eller falskt? 

– Jag tycker om att titta runt i butiker och handlar 
ofta spontant, säger Birgitta Perlman (och köper 
några toppar direkt efter intervjun!). Därför 
är skyltfönstret jätteviktigt för mig. Om det är 
lockande går jag raka vägen in.
 För Johan Nilsson och Tarmo Wuolab spelar 
skyltningen ingen större roll.
 – Om det står rea med stora bokstäver 
kanske jag ser det, annars tänker jag sällan på 
hur skyltfönstret ser ut, säger Johan och Tarmo 
håller med. KappAhl-dekoratörerna Sanne 
Grahn, Katharina Kull, Hanna Fintling och 
Marjo Paananen tror att det är en typiskt manlig 
inställning. Deras erfarenhet är att skyltningen 
lockar och de flesta kunderna är trots allt kvinnor.
 – Genom att visa de senaste nyheterna i 
fönstret får vi många att kliva in i butiken, säger 
Marjo. Särskilt i mindre butiker som kunderna ofta 
besöker, är det viktigt med täta förändringar i skylt 
och varuvisning.
 – Vi märker ju att det är varorna vi skyltar upp 
som säljer bäst, säger Hanna. Sanne och Katharina 
håller med, men påpekar att det handlar om mer 
än bara snygga skyltfönster. 
  – Det är viktigt att butiken orkar leva 
upp till fönstrets löften. I de ombyggda 
KappAhl-butikerna är entréerna luftigare, 
exponeringsytorna större och belysningen bättre. 
Där kan vi fortsätta skyltningen från fönstret, in i 
butiken och upp längs väggarna för att på så sätt 
skapa en helhet. Det ger resultat, och det är kul 
när man ser att de skyltade varorna är slutsålda. 
Då har vi kvitto på att vi gjort ett bra jobb. 

FÖRSÄLJNINGSSIFFRORNA FÖR KAPPAHLS 
BARNKLÄDER PEKAR STADIGT UPPÅT. VAD 
TYCKER DU OM BARNKLÄDERNA?

Susanne Levander, kund:

Barnsortimentet har blivit mycket bättre. 
Kvaliteten har alltid varit bra, men nu känns 
stuket lite trendigare. Det är bra för barnen vet 
vad de vill ha. Möjligen kunde det vara lite mer 
vidd i plaggen, min tös är lite rund. 

Ulrika Lundin, säljcoach:

Vi har jättebra barnkläder, både basvaror och 
mer modebetonade plagg. Och jag tror att vi 
kommer att bli ännu bättre framöver med hjälp 
av vår nystartade kundpanel, som ska träffas 
några gånger per år och säga vad de tycker om 
kommande nyheter.  

Margareta Gullberg, kund:

Jag tycker KappAhl har haft snygga och 
prisvärda barnkläder i många år. Förr handlade 
jag till mina egna barn, nu blir det mest till 
mina små barnbarn, två flickor på 2 och 6 år. 
Jag hittar alltid något fint till dem. 

Marit Helene Storlien, ställföreträdande butikschef:

Många yngre mödrar tycker att KappAhls 
barnkläder är mer prisvärda än våra 
konkurrenters.

Lene Asker, kund:

Särskilt Kaxs-kläderna är jättebra. Det är 
snygga, slitstarka plagg i sköna material och de 
tål många tvättar utan att tappa färg och form. 

SÅ HAR VI FÖRÄNDRAT SORTIMENTET
Vi har tagit bort det stilmässigt äldsta och 
yngsta för att komma närmare vår målgrupp.
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HUR UPPFATTAR DU BUTIKSPERSONALEN?
Margareta Gullberg:

De är alltid lika vänliga. Vi handlar oftast i samma 
butik och min sambo brukar fråga efter Magnus, för 
han är så trevlig och hjälpsam. 

Birgitta Perlman:

De är toppen. Min man har en favorit som heter 
Iréne. Hon är helt suverän för hon säger ifrån när 
hon tycker plagget sitter fel eller helt enkelt inte 
klär honom. Det är bra. 
 
Maud Söderlind:

Servicen är väldigt bra och det är aldrig nåt tjafs 
om man vill byta eller är missnöjd. Inte ens när jag 
kom tillbaka för att reklamera kalsonger där resåren 
släppt efter tvätt, syntes några sura miner. 

Tarmo Wuolab:

Servicen är utmärkt och ett av de främsta skälen till 
att jag handlar på KappAhl.

Saara Hyväri:

Jag uppskattar att säljarna är så kunniga och att det är 
så hemtrevligt i ”min” butik. 

HUR KAN KAPPAHL BLI ÄNNU BÄTTRE?
Susanne Levander:

Ett litet bassortiment med hudvårdsprodukter 
önskar jag mig.

Britt-Inger Ågren:

Längre toppar, tack! Alla vill inte visa magen.

Lene Asker:

Gärna kortare toppar. Jag kan inte ha toppar som 
går till knäna.

Daniel Bäckström, säljcoach:

Ytterplaggen till både dam och herr kan bli 
lite vassare. De matchar inte riktigt vårt övriga 
sortiment.

Sanne Grahn, dekoratör:

Snabbare information om när folk byter plats i 
organisationen.

HAR DU NÅGOT SPECIELLT KAPPAHL-MINNE?
Britt-Inger Ågren:

Jag skulle på bröllop och klänningen jag föll för var lite trasig, men det fanns ingen annan i min storlek. 
Oj, vad de ställde upp i affären, alla engagerade sig, lagade och fixade, så att jag fick min klänning. De var 
verkligen hjälpsamma. 
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HUR ÄR DET MED PASSFORMEN?
– Någonting har hänt med storlekarna, men jag vet inte om de har blivit större eller jag mindre, säger Pia 
Nilsson. Hur som helst så sitter de bra och jag köper ofta byxor på KappAhl, även till min man. 
 – För ett tag sedan köpte jag tre par likadana byxor, fast i olika färg, bara för att de satt så snyggt, berättar 
Birgitta Perlman. 
 – Det viktigaste är att byxorna ”sitter fast”, säger Christine Älvenstrand, som inte gillar lågt skurna byxor. 
Men det brukar inte vara något problem att hitta modeller som går upp i midjan. Jag köper alltid extralånga 
byxor eller kollar att det finns möjlighet att lägga ner dem. På min 14-åriga dotter sitter KappAhls byxor så 
perfekt, att hon inte ens behöver vara med och prova.
 – De extralånga benen uppskattar jag mycket, det är skönt att slippa böka med att sy om, tycker Maud 
Söderlind. Bortsett från benlängden har jag inga problem att hitta byxor som sitter bra. 
 – Vi har en basbyxa som funkar i alla lägen, säger Cecilia Andersson, säljcoach. Åh, vad bra de sitter, är 
den vanligaste kommentaren när kunderna provar.

DITT BÄSTA KAPPAHL-KÖP?
Pia Nilsson:

Ett par manchesterbyxor med tillhörande 
midjejacka som funkar i många sammanhang. 
Jackan är lika snygg till jeans och plaggen är 
fortfarande fina efter många tvättar.

Margareta Gullberg: 

Presentkort! Det köper jag i julklapp och 
födelsedagspresent till både familj och goda 
vänner. Det är lätt att köpa och mottagaren blir 
alltid glad.

Britt-Inger Ågren:

En finklänning med lång skjortkavaj till. Jag hade 
bråttom och for runt i många affärer innan jag åkte 
till KappAhl. Där fann jag den direkt och tänkte 
att varför gick jag inte hit med en gång?

”Har byxorna blivit 
större eller är det jag 
som blivit mindre?”
     Pia Nilsson, Sollentuna

Tidigare hade KappAhl för många byxmodeller i för små volymer. 
Både kunder och personal hade svårt att hitta i utbudet. De 
senaste två åren har vi därför skurit ner antalet modeller och i 
gengäld ökat volymerna. Parallellt har ett stort passformsprojekt 
genomförts där storlekar och skärningar förbättrats. 
Resultatet är att kunderna upplever att de har mer att välja på, 
försäljningen har tagit fart och KappAhls marknadsandel har 
ökat.

ÄR DET LÄTT ATT HITTA BYXOR PÅ KAPPAHL?
– Ja, det märks att KappAhl har jobbat med byxorna för nu 
finns det mycket mer att välja på, tycker Birgitta Perlman. 
      – Modellbeskrivningen på varje byxa är en bra nyhet 
som underlättar valet. Tack vare den går det snabbt att 
leta fram en modell som man vet passar, säger Karina 
Fjeldstad.
     – Sortimentet är bra och storlekarna pålitliga, 
tycker Elna Eriksson, som framför allt uppskattar 

modellerna med lite kortare ben. Det gör även 
Lene Asker, som annars känner att just byxor kan 
vara svårt att hitta.
     – Därför är jag väldigt glad i 20-serien, den 
passar mig som både är lite rund och har korta 
ben. 
      – Jag köper gärna byxor, kjol och jacka som 
hör ihop, då kan man lätt göra många fina 
kombinationer, säger Maud Söderlind.  
       Daniel Bäckström och Malin Sehlström 
jobbar i KappAhl-butik och har samma åsikt 
om utbudet:
     – Det går att hitta en byxa till varje 
kund, bara de ber om hjälp. Vi har fått 
översvallande positiva kommentarer om 
det nya byxkonceptet och kampanjerna 
har sålt kanonbra.
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Gunilla: XLNT har bidragit till att göra det mer accepterat att 
storvuxna kvinnor både är klädintresserade och faktiskt köper kläder. 
Jag har varit en helnöjd XLNT-kund länge och tycker att jag hittat allt 
från festkläder och skräddat till sköna vardagskläder på avdelningen. 
Allt har funnits och varit bra. Möjligen tycker jag att sortimentet har 
minskat, men det är kanske bara i min butik?
Karina: Ibland är kläderna jättefina, ibland lite tristare. Men det 
handlar väl om tycke och smak, och att det finns kunder i alla åldrar. 
Byxorna är i alla fall långa och bra. När jag hittar kläder jag tycker om 
har priset ingen avgörande betydelse.
Lene: Tänk gärna lite mer på oss som inte är så långa, men ändå 
behöver större storlek. Det finns mycket snyggt på XLNT men toppar 
som går till knäna är inte kul. 
Anna: Man måste komma ihåg att de flesta XLNT-kunder inte är 1,80 

långa. Vi har fått en hel del kommentarer om just överdelarna, att de är på tok för långa. En del tycker också 
att vi gömmer undan XLNT längst in i butiken.
Daniel: Vi har gjort tvärtom hos oss. XLNT är en stor avdelning, den är lätt att hitta och har egna provhytter 
med bra belysning – mycket uppskattat av kunderna. Jag tror det är viktigt att man har en XLNT-ansvarig i 
butiken som tycker det är kul, annars kanske det hamnar lite i skymundan. 
Anna: Kunderna blir ofta glatt överraskade när de upptäcker att vissa XLNT-kollektioner är identiska med 
vårt övriga sortiment. Men det är väl självklart att det ska vara så, inte ska de känna sig särbehandlade. 
Erika: KappAhl har bra och vettiga kläder som fungerar i vardagen. När jag ”måste” ha tag i något är XLNT 
ett säkert kort. Och råkar jag springa på t ex byxor som sitter bra, så kan jag köpa både två och tre par på 
samma gång. 
Marit Helene: Det här är väldigt typiskt för XLNT-kunden. De är våra allra trognaste kunder och när de väl 
hittar något fint, så köper de ofta flera plagg.
Cecilia: Att vi sålt så bra det senaste året tror jag hänger ihop med att den modebild som varit aktuell passar 
särskilt bra för storvuxna. Hoppas den trenden håller i sig ett tag till. Jag vill gärna passa på att puffa lite extra 
för underkläderna på XLNT. De är verkligen fina och precis lika tuffa som våra andra underkläder. 
Marit Helene: Bara under det senaste året har sortimentet blivit så mycket bättre att jag tycker det är dags för 
en hejdundrande XLNT-kampanj snart, med ett rejält tilltaget skyltfönster där vi visar vad XLNT går för. 
Jag tror vi skulle sälja enormt bra! 

Vi som tycker om XLNT är: Gunilla Burefalk, Elna Eriksson, Erika Jonsson, Karina Fjeldstad, 
och Lene Asker (kunder) samt Marit Helene Storlien, Daniel Bäckström, Anna Axgart och Cecilia 
Andersson (KappAhl).

”Äntligen är det 
okej för stora kvinnor 

att köpa kläder”
    Gunilla Burefalk, Haninge 

Nu har XLNT, KappAhls eget varumärke för större storlekar, börjat ta för 
sig ordentligt.  Försäljningen 2003 översteg med råge förväntningarna 

och tantstämpeln känns långt borta. Arbetet med att utveckla 
sortimentet har givit resultat och både kunder och 

butikspersonal gillar vad de ser.
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och till min 13-åring, som precis har kommit upp i 
herrstorlek. Han fick en jättefin jacka i julklapp. 
Saara: Min man föll direkt för det här märket och 
har köpt lite av varje.
Elna: Jättesnyggt, jag tycker om den här lediga men 
ändå lite tuffa stilen på herrkläder.
Cecilia, säljcoach: U.S. Polo Assn. passar den kräsne 
kunden som brukar handla betydligt dyrare 
märkeskläder. Och så är det en härlig färgklick på 
herravdelningen!
Anna, säljare:  Jag hade en kund som förvånat sa att 
det här känns lika bra som Gant.
Cecilia: För mig berättade en kille att bomullspolon 
var lika fin efter flera tvättar. Han var här för att 
köpa fler.
Daniel, säljcoach: U.S. Polo Assn. är ett fräscht och 
lättsålt tillskott på herrsidan, och det är kul med 
ett varumärke som sticker ut lite.
Susanna, dekoratör: Det har snabbt blivit väldigt 
populärt och det är många män i karriären som 
köper det.
Paul Atle, butikschef: Varumärket innebär ett lyft 
på herrsidan, det är precis rätt sortiment för att 
bekräfta vår huvudmålgrupp. Jag tycker också att 
vi har lyckats bra med känslan av shop-in-shop i 
butiken.

VAD HAR NI FÖR UPPFATTNING 
OM KAPPAHLS ÖVRIGA HERRKLÄDER?
Margareta: Min sambo har köpt flera fina 
kostymer på sista tiden. Det finns många snygga 
uddakavajer också och bältesbyxan är suverän, 
jag vet inte hur många det hänger hemma i 
garderoben. Tröjorna är också bra men skjortorna 
kan vara lite trånga ibland. 
Tarmo: Det känns som om kläderna har blivit något 
trendigare, men ytterligare förnyelse önskas och 
så vill jag gärna ha mer dressat att välja på. Pris och 
kvalitet är helt okej.
Johan: Jag handlar ganska regelbundet på KappAhl 
eftersom jag hittar bra kläder till priser som passar 
min ekonomi. Utbudet känns bättre än för några 
år sedan. Senast köpte jag en vinterjacka och en 
kavaj, och de köpen är jag mycket nöjd med. 
Britt-Inger: Mina två pojkar på 14 och 15 år kan 
ha vuxenstorlek nu, så därför handlar jag en del 
herrkläder. Ena killen gillar skjortor och det finns 
många fina att välja på. KappAhl har haft väldigt 
bra pojkkläder genom åren, det vill jag gärna säga 
nu när jag har chansen.
Johan: KappAhl är precis lagom mycket mode för 
min smak. Det låter kanske lite medelålders trist, 
men det är exakt vad jag vill ha.

U.S. Polo Association fick en flygande start 
när det lanserades i oktober 2003. 
Vi är stolta över att kunna presentera detta 
internationellt etablerade varumärke som har 
funnits i USA sedan 1890. Stilen är ledig på 
klassiskt amerikanskt vis och kollektionen tilltalar 
både män och kvinnor. U.S. Polo Association har 
sålt fantastiskt bra och dessutom givit resten av 
herravdelningen en skjuts uppåt.

VAD TYCKER NI SPONTANT 
OM U.S. POLO ASSOCIATION?
Johan: Det här gillar jag! Det ser väldigt bra ut, 
klassiskt och välklätt. Jag köpte en tröja direkt och 
kommer säkert att handla mer.
Tarmo: En fräsch nyhet som kompletterar det 
övriga sortimentet.
Birgitta: Kvaliteten känns bra och det verkar 
prisvärt. Jag har redan handlat både till min man 

”Klassiskt 
och välklätt, 
himla snyggt 
faktiskt”
  Johan Nilsson, Umeå
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Medarbetarnas kunskap och kompetens avgör 
hur KappAhl klarar sig i konkurrensen. Därför 
satsar vi mycket på kompetensutveckling. På 
programmet står ledarutveckling för samtliga 
chefer, aspirantprogram för blivande butikschefer, 
traineeprogram för blivande inköpare samt 
temadagar för butikspersonalen. Under året 
startade KappAhl den första dekoratörs-
utbildningen i egen regi, som visade sig så 
eftertraktad att antalet platser fick fördubblas. 

Marit Helene Storlien, Sanne Grahn och Liv Hilde 
Svendsen är några av dem som gått KappAhls 
butikschefsutbildning. De är mycket positiva och 
tycker att utbildningen fått dem att växa. 
 – Det var en riktig energikick som gav så mycket 
inspiration och arbetsglädje, säger Marit Helene. 
Särskilt kul var det att träffa andra som var lika moti-
verade som jag själv. Nu har jag ett bra nätverk med 
kollegor som jag kommer att ha mycket glädje av. 
 – Ja, utbildningen var kanonbra: utvecklande, 
lärorik och framför allt så rolig, utbrister Liv Hilde 
med ett brett leende. Det känns fantastiskt att 
företaget ville satsa resurser på mig, som ju faktiskt 
har jobb som dekoratör, och att de inte bara väljer 
yngre förmågor som omedelbart vill vidare i 
karriären. Tack för det! 
 Sanne Grahn arbetar som projektdekoratör och 
tycker att utbildningen gett henne mycket även i 
det jobbet. 
 – Jag har lärt mig konflikthantering, att delegera 
och att tala inför publik, så självförtroendet har 
vuxit en bra bit. Utbildningen är förstås också en 

bra grund ifall jag vill bli butikschef i framtiden. 
För mig får jobbet aldrig blir rutin, det måste till 
nya utmaningar så att jag känner att jag utvecklas 
och kommer vidare. 
 – Jag håller med, så det vore kul att bli 
butikschef, tycker Liv Hilde. Jag älskar ju kläder 
och människor och jag älskar butiker, så jag är 
verkligen i rätt bransch. Jag har prövat att arbeta på 
kontor, men där störde jag bara de andra med mitt 
prat. Nej, i butik ska jag vara, med omväxling hela 
tiden och mycket människor omkring mig. Och nu 
när vår butik är ombyggd ska vi bli större och ta fler 
marknadsandelar, vänta bara!
 
”Jag älskar kläder och kunder!” 
Liv Hilde Svendsen, dekoratör

 Marit Helene vill gärna framhålla hur väl 
utbildningen var upplagd, med föreläsare från 
många olika områden inom koncernen. 
 – Tack vare deras koppling till företaget fick vi 
hela tiden ett KappAhl-perspektiv på de ämnen som 
avhandlades. Det hade varit helt omöjligt med en 
kurs från ett externt utbildningsföretag. 
 Hon är speciellt glad över att KappAhl inte 
tvekar att ge yngre medarbetare chansen. 
 – Se på mig, säger hon uppfordrande. Jag är 23 år 
och började jobba extra på KappAhl för fyra år sedan. 
Nu är jag ställföreträdande butikschef i en av Norges 
största butiker. I det här företaget finns hur många 
möjligheter som helst för den som är ambitiös och 
vill komma någon vart. 

”Inom KappAhl 
kan man gå hur 
långt som helst”
 Marit Helene Storlien, ställföreträdande butikschef



18 19

Andreas Blomquist jobbar som butikssäljare på 
KappAhl. Men inte hela tiden, ibland byter han hatt 
och blir intern miljörevisor. Då åker han runt till 
butikerna i sitt område, som omfattar hela Norrland 
från Luleå till Gävle, och kontrollerar att de lever 
upp till kraven för den miljöcertifiering enligt ISO 
14001 som KappAhl haft sedan 1999.
 – Mitt jobb handlar inte om att hitta fel utan om 
att hjälpa butiken att upprätthålla standarden. ISO 
14001 är en kvalitetsstämpel som visar att det vi 
gör är okej, men vi måste ändå jobba vidare och bli 
bättre.
 Andreas tycker att det bästa med hans två jobb är 
omväxlingen. Att möta kunder i butik är något helt 

annat än att skriva miljörapporter. Därför hinner han 
aldrig tröttna på något av det.
 Precis som all fast anställd personal har Andreas 
gått KappAhls miljöutbildning. Utöver det har han 
en internrevisorutbildning. I bakgrunden finns 
miljöstudier på högskolenivå och självklart ett 
genuint intresse för natur och miljö. 
 – Vi håller på att förstöra världen för våra barn, för 
trots att mycket görs så accelererar hoten mot miljön. 
Jag tror att insikten om miljöarbetets betydelse 
växer hos allt fler människor; att det inte bara är 
företagen som ska ta ansvar utan att varje individ 
måste dra sitt strå till stacken, både privat och på 
jobbet. 

VAD GÖR KAPPAHL FÖR MILJÖN?
• Hårdare krav och kontroller än lagen kräver för 
kemikalieanvändning vid tillverkning
• Transporterar med tåg när möjlighet finns
• Mäter transporterat ton per färdmedelkilometer
• Använder i första hand miljömärkt el
• Källsorterar allt avfall på kontor och butik

Hanna Fintling deltog i KappAhls första egna 
dekoratörsutbildning.

VAD TYCKER DU OM UTBILDNINGEN?
Verkligen jättebra. Även om jag har jobbat som 
dekoratör i några år, så ger det en annan säkerhet 
när man får grunderna från början.

VAD FICK NI LÄRA ER?
Framför allt fick vi en ordentlig genomgång av 
KappAhls koncept. Tonvikten låg förstås på 
skyltning och varuvisning och hur viktigt det är 
för försäljningen. Helt klart säljer vi mer på att 
skylta snyggt. I utbildningen ingick också lite 
butiksekonomi, som kanske inte är det första man 
tänker på i jobbet som dekoratör. Men det var bra att 
få lite inblick i det med. 

HUR VAR LÄRARNA?
Alla är erfarna dekoratörer eller konceptansvariga 
som verkligen kan sina ämnen. Jag tror det är bra 
att hämta lärare från verksamheten, bara de har 
förmågan att föra sina kunskaper vidare, och det 
tycker jag våra lärare lyckades med.

HUR KREATIV KAN DU VARA I JOBBET?
Skyltningen är bestämd, men beroende på hur de 
olika varorna säljer så måste vi ju hänga om efterhand. 
Då får man ibland visa lite civil olydnad och inte följa 
listorna slaviskt eftersom man ser vad som behöver 
lyftas fram. Det är viktigt att hänga varor i anslutning 
till skyltningen för att underlätta för kunden. 

ÄR KAPPAHL EN BRA ARBETSGIVARE?
Ja, de satsar på personalen i form av utbildning. 
Och vi har bra chefer som gärna delar med sig av 
sina kunskaper och är måna om att lära ut vad de kan. 

”Jag har fått 
en helt annan 
säkerhet i jobbet”

Malin Sehlström, säljare:

Jag ska gå butikschefsutbildningen i februari 
2004 därför att jag vill fortsätta utvecklas. 
Det är kul att förtaget satsar så på personalen. 
Karriärvägarna är öppna för alla som vill. 
Företagsledningen kör en öppnare stil nu, 
vi får inte bara info om mål och visioner utan 
även hur vi ska nå dit. De har också talat om 
att det är vi alla tillsammans som har lyckats 
vända resultatet, inte ledningen ensam. Det är 
mer delaktighet och verklighetsförankring nu, 
tycker jag.

Daniel Bäckström, säljcoach:

Jag har hört mycket gott om butikschefs-
utbildningen, så nu när jag känner jag mig 
mogen att gå vidare kommer den väldigt 
lägligt. I februari är det dags och det ser jag 
fram emot. KappAhl känns som ett tryggt 
och stabilt företag att arbeta i. Stämningen 
i leden är god, det finns klara riktlinjer att 
jobba efter och de måste komma uppifrån och 
sedan spridas i organisationen. Jag upplever 
att det finns en röd tråd hela vägen från 
företagsledning till butikskassa. 

Tuula Ihalainen, butikschef:

KappAhl tar hand om sin personal och vi-
känslan är stark. Företaget är väldigt aktivt 
med att erbjuda personalen olika utbildningar. 
Vår aspirantutbildning för butikschefer känner 
jag speciellt för; jag har varit mentor för en 
deltagare och det var mycket givande. 

Läs mer i Mode Miljö Moral som finns 
på KappAhls hemsida, www.kappahl.com

”Jag har två 
toppenjobb”
  Andreas Blomquist, 
  säljare och intern miljörevisor
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ETT STORT TACK TILL ALLA ER 
SOM STÄLLT UPP FÖR INTERVJU OCH FOTOGRAFERING

Kunder: Angela Bentham, Kungsbacka; Susanne Levander, Torslanda; Gunilla Burefalk, 
Haninge; Christine Älvenstrand, Kungsängen; Elna Eriksson och Pia Nilsson, Sollentuna; 

Birgitta Perlman, Tygelsjö; Margareta Gullberg, Malmö; Maud Söderlind, Karlstad; 
Erika Jonsson, Britt-Inger Ågren och Johan Nilsson, Umeå; Cecilie Vaagen och Anne 

Grethe Sollie, Oslo; Karina Fjeldstad, Stavern; Lene Asker, Larvik; Jane Therese Löken, 
Helgeroa; Tarmo Wuolab, Vanda; Hanna Ojala, Helsingfors och Saara Hyväri, Rajamäki.

KappAhl-personal: Anette Lindroth Gustavsson, Ulrika Lundin, Sanne Grahn, Daniel 
Bäckström, Anna Axgart, Katharina Kull, Hanna Fintling, Cecilia Andersson, Andreas 

Blomquist, Malin Sehlström, Marit Helene Storlien, Liv Hilde Svendsen, Paul Atle Bye, 
Joanna Kalinowska, Susanna Penttinen, Tuula Ihalainen och Marjo Paananen.

KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, 431 24 Mölndal. Tel. 031-771 55 00.
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