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”... därför har     
KappAhl med kraft 
kunnat genomföra  
fler stora satsningar  
än någonsin.



KAPPAHL GRUNDADES 1953 i Göteborg och  
är idag en av Nordens ledande modekedjor  

med närmare 400 butiker i Sverige, Norge,   
Finland och Polen samt Shop Online. 

VI ERBJUDER PRISVÄRT MODE i egen design till de  
många människorna – kvinnor, män och barn,  
med särskild inriktning på kvinnan mitt i livet. 

24 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 

2014/2015 VAR OMSÄTTNINGEN 4,6 miljarder SEK  
och antalet anställda drygt 4 000 i åtta länder. 

KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm.



INNEHÅLL
Kunden och  
vårt varumärke 8
Vd om året som gått 10
Medarbetare 14

Vår värdekedja 17
Design och inköp 18
Produktion 24
Logistik 32
Försäljning 34
Konsumtion 40

Affärskoncept 42
Siffror i sammandrag 49
Styrelse 50
Ledning 51
Årsstämma 52
Kalender 52

8

24
34

VÅR KUND
Vi pratar löpande med 
vår kund. Här får du lära 
känna henne. 

VÅRA BUTIKER
Vårt nya butikskoncept, 
For You, har rullats ut i 
högt tempo under året. 
Resultaten är positiva.

VÅR 
TILLVERKNING
Arbetsvillkor och ren 
produktion är viktiga 
frågor i samarbetet 
med leverantörer. 

Om årsredovisningen
Detta är KappAhls årsredovisning  för perioden september 2014 till augusti 2015, del 1. 
Förra rapporten offentliggjordes 5 november 2014. I denna del av årsredovisningen 
presen teras företaget, våra kunder och årets arbete, resultat och framtida inriktning 
 utifrån väsentliga utmaningar och möjligheter. Del 2 av årsredovisningen finns på  
kappahl.se/ir. Den  innehåller den formella årsredovisningen, GRI-Index, väsentlighets-
analys, vår bolagsstyrningsrapport samt en  flerårsöversikt och utökad aktieinformation.   

Hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen omfattar Global Reporting Initiatives 
(GRI) riktlinjer för rapportering inom hållbarhetsområdet G4 Core. Urvalet baseras 
på vår hållbarhetsstrategi och  väsentlighetsanalys. Trossa, som är ett konsult bolag inom 
hållbar ut  veckling, har bistått med en översiktlig bedömning av  rapporten  utifrån GRI:s 
riktlinjer. 

2014/2015





GORGEOUS
COMES
IN ALL

SHAPES  
& SIZES



ETT MÅSTE I 
GARDEROBEN! 
KappAhl älskar allt som stavas jeans, 
tights och byxor. Det gör våra kunder 
också. Det har gjort oss till en av de 
ledande på området i Sverige. 

Hösten 2015 lanserades The Always 
Black Look på KappAhl Dam. I kollek-
tionen hittar du fem byxmodeller som 
går att matcha i oändlighet. Byxorna 
varken skrynklar eller krymper och de 
behåller sin svärta och passform tvätt 
efter tvätt, så du kan använda dem 
precis så ofta och hur länge du vill. Ett 
måste i garderoben om du  frågar oss!

THE ALWAYS
BLACK LOOK





XXXX | XXXX



STRÖMBERG 
NY PÅ HERR
Avslappnat men samtidigt dressat och 
med starka italienska influenser. Våren 
2015 lanserades KappAhls nya herr-
kollektion, Glenn Strömberg Collection, 
i samarbete med den svenska fotbolls-
legenden Glenn Strömberg. 

Resultatet av samarbetet är en kollek-
tion med en välskräddad stomme och som 
genom att kombinera det dressade med 
det sportiga bildar en klassisk och ändå 
avslappnad manlig garderob. 



NEWBIE 
VÄXER VIDARE
Newbie-kollektionen för de minsta har 
varit en succé ända sedan starten 2010. 
Kollektionen, där all bomull är 100 pro-
cent ekologisk, präglas av den hållbara 
tanken om ett prisvärt sortiment som tål 
att användas och ärvas i generationer. 
Det har gjort att vi träffat rätt hos små-
barnsföräldrarna. Newbie är i dag så 
upp skattad att det finns en stor andra-
hands marknad med bland annat flera 
Facebook-grupper där Newbie-fans 
kan köpa och sälja sina älsklingskläder 
second hand. I november 2014 öppnade 
KappAhl sin första  Newbie-butik, Newbie 
Store, i Stockholm. Fler öppnas under 
kommande år. 

Våren 2015 utökades konceptet med 
heminredning för småbarnsrummet. Pro-
dukterna präglas av samma omtanke och 
tidlösa design som i Newbie-kläderna. 
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KUNDEN OCH VÅRT VARUMÄRKE

KLÄDER FÖR KVINNAN
Vi älskar våra kunder och hjälper dem hitta och lyfta fram sina 
bästa sidor – det vackra i varje kvinna. Så har det varit redan 
från första dagen. 

Ända sedan starten 1953 i en källarlokal i Mölndal, 
utanför Göteborg, har vi haft ett särskilt gott öga 
till kvinnan mitt i livet. När alla andra riktar sina 
blickar mot de yngre stärker vi relationen till 
henne. 

Vi gör löpande kundundersökningar, i små och 
större grupper, för att följa hennes utveckling och 
lära känna henne ännu bättre. Detta ger en stark 
relation med vår kund och att vi är på rätt väg i vår 
strävan att vara hennes bästa alternativ.

Vår kund tycker att det är viktigt att känna sig 
snygg och att kläder är kul. Ibland vill hon ha lite 
inspiration och hjälp att hitta rätt. Priset är viktigt 
och hon har ofta tidsbrist. Vår kund köper inte 
bara till sig själv utan handlar även på barn- och 

Vi är din form- och stilcoach 
Vi har garanterat 
 smickrande  skärning  
för olika kropps  typer
Vi hyllar mångfalden  
av  former
Vi ger dig en inspirerande 
och enkel shopping upplevelse 

VÅRT LÖFTE 

herravdelningen. När hon shoppar vill hon att det 
ska vara enkelt. Enkelt att hitta rätt och enkelt att 
handla.

För henne är det viktigt att  Kapp Ahl  arbetar för 
att skapa goda arbetsvillkor hos leverantörerna 
och undviker farliga kemi kalier.  Klimatfrågan är 
viktig och hon vill känna att hon bidrar, exempel-
vis genom återvinning och att tvätta smartare. 

Vår kund vill bära kläder som passar just hennes 
mått och figur. Då är allt perfekt. Därför hyllar vi 
mångfalden av former och jobbar stenhårt med att 
skapa smickrande skärning för olika kropps typer. 

På KappAhl hittar hon aktuellt mode med rätt 
passform, presenterat på ett inspirerande sätt, så 
att hon kan lyfta fram sina bästa sidor. 
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perfekt
      mode STIL

    form  SHOPPAenkelt 
INSPIRATION  hållbarhet 

”KLÄDER SPELAR  
EN VIKTIG ROLL FÖR 
HUR JAG KÄNNER MIG. 

 JAG VILL KÄNNA MIG 
RÄTT OCH SNYGG.”

”Jag vill ha enkel 
inspiration så att 
jag kan ta fram 
mer av mig.”

”JAG ÄR PERFEKT 
NÄR DET KÄNNS  
PERFEKT.”

KLÄDER  
SPELAR ROLL!
Vi vet att kläder spelar en stor roll i livet. 
Det tycker vår kund också. Klädval är ett sätt 
att spegla sin personlighet och uttrycka sig. 
Ibland vill man matcha sitt humör eller en 
inre känsla, och ibland vill man påverka 
känslan i positiv riktning – för att trivas med 
sig själv. Det får aldrig vara för långt avstånd 
mellan hur man känner sig och det man 
 sätter på sig. Vår kund vill inte vara under-
klädd och inte heller överklädd. För hur 
 kläderna känns påverkar hela dagen.



XXXX | XXXXVD ANDERS DÜRING OM ÅRET SOM GÅTT

”... årets satsningar   
mynna ut i positiva  
   resultateffekter   
redan kommande år.
  Anders Düring, vd
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ETT ÅR MED FOKUS  
PÅ UTVECKLING
När jag summerar 2014–2015 kan jag konstatera 
att det varit ett mellanår sett till försäljning och 
resultat, vilket jag inte är nöjd med. Samtidigt har 
det varit ett år med god kostnadskontroll, starka 
kassaflöden och en solid balansräkning. Därför 
har KappAhl med kraft kunnat genomföra fler stora 
satsningar än någonsin. Faktum är att vi ökat inves-
teringarna med 100 procent. Inte för att befästa en 
position, utan för att på ett mer framgångsrikt sätt 
möta förändrade konsumtionsbe teenden, ökad 
konkurrens och övriga utmaningar kopplat till 
en långsiktigt hållbar verksamhet. 

STORA FÖRBÄTTRINGSPROJEKT
Vi kommer att ta oss dit med hjälp av ett tydligt 
varumärke, attraktiva kollektioner, inspirerande 
köpupplevelser och väl fungerande bakomliggande 
processer. Satsningarna för att förtydliga vad varu-
märket KappAhl står för omfattas bland annat 
av ett uppdaterat uttryck och attityd i vår kund-
kommunikation. I höst har detta tematiseras med 
hjälp av Roxetteklassikern ”The Look” i nyinspel-
ning. Även våra sortimentsstrategier är föremål 
för utvärdering i samband med varumärkesarbetet 
och resultat av detta kommer att synas i butik under 
våren 2016.

Särskilt viktiga satsningar för en inspirerande 
köpupplevelse är den fortsatt snabba utrullningen 
av det nya butikskonceptet, For You, som nu finns 
i 27 av våra butiker. Även en ökad digital närvaro, 
som bland annat har mynnat ut i lanseringen av 
Shop Online i Finland och Norge, omfattas. 

Årets stora logistikprojekt får en stor effektivi-
seringseffekt på verksamheten. Genom en mer 
träffsäker logistikkedja halverar vi mängden varor 
i butikernas lager. Utöver att det leder till lägre 
kostnader, medför det att vi snabbare kan föra 

ÅRET  
SOM GÅTT 
2014–2015
»  Snabb utrullning 

av det nya butiks-
konceptet.

»  Ökad digital  
när  varo genom ut -
ökade satsningar 
inom bland annat 
Shop Online och 
våra kundklubbar.

»  Stort projekt för 
att förbättra 
logistik flödet från 
produktion till 
 försäljning i butik.

»  Förtydligat varu-
märket gentemot 
vår kund, kvinnan 
mitt i livet. 

»  Lanserat en  
hållbarhets-
strategi, Future 
Friendly Fashion 
2020.

varor till de butiker där försäljningen är som bäst. 
Dessutom kan medarbetarna lägga mer tid på att 
ge service till kunderna.   

Faktum är att vi aldrig påbörjat så många stora 
aktiviteter som i år. Att hålla högt tempo och göra 
rätt prioriteringar i dessa satsningar har stått högst 
på vår agenda under året. 

TILLVÄXT
Ett exempel på hur vi söker nya tillväxtmöjligheter 
är lanseringen av fristående butiker för enskilda 
varumärken inom KappAhl. Under året har vi med 
framgång öppnat vår första Newbie Store. I oktober 
2015 öppnade Newbie Store nummer två och längre 
fram i höst öppnar ytterligare en, samtidigt som vi 
öppnar första fristående butiken för varumärket 
Hampton Republic 27. Vi ser intressanta möjlig-
heter i att vidareutveckla dessa koncept och pröva 
nya affärs- och butiksmodeller, vilket också kan ge 
förutsättningar att lansera dem på nya geografiska 
marknader.

ATTRAKTIVA KOLLEKTIONER 
Ett antal attraktiva kollektioner har lanserats under 
året. Allt från den hållbara kollektionen ”Dreams 
through a Lens” fotad av Mary McCartney, till sam-
arbetet med Glenn Strömberg och kollektionen 
Hampton Republic 27, som växer sig allt starkare. 
Vi är fortsatt starka på byxor till alla våra kund-
grupper och babykonceptet Newbie har fortsatt 
sin succéartade utveckling med ökat storleks-
omfång, heminredning och vår första fristående 
butik, Newbie Store, som jag redan nämnt.

OFFENSIVA INSATSER INOM HÅLLBARHET
Hållbarhet är viktigt för samhället, för vår 
bransch, våra kunder och för oss. Det märks inte 
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K APPAHL DESIGN

F O R  Y O U
minst i det ökande intresset för ämnet. Som alltid 
lägger Kapp Ahl mycket energi på de frågor som 
kopplas hit och vi väljer nu att även tydligare kom
municera våra aktiviteter, inte minst genom denna 
rapport. Under året har vi lanserat vår hållbarhets
strategi ”Future Friendly Fashion 2020”, med nio 
mål och tillhörande aktiviteter. Den är ett viktigt 
styrinstrument i hållbarhetsarbetet och finns att 
läsa i sin helhet på vår hemsida. 

Viktiga områden är bland annat klimatet varför 
vi i år genomfört vår första klimatanalys, som visar 
var i värdekedjan vi kan göra mer för att minska 
vår klimatpåverkan. Vi fortsätter vårt arbete för 
att säkerställa att arbetsvillkoren hos våra leve
rantörer lever upp till kraven i vår uppförandekod. 

Så mycket som 24 procent av vårt sortiment är 
hållbarhetsmärkt och vi accelererar våra aktivi
teter mot en cirkulär textilhantering, till exempel 
genom ett ökat fokus på en hållbar designprocess. 
Vi har på temat även lanserat textilinsamling i alla 
svenska butiker vilket har fått ett varmt mottagande 
av våra kunder. Totalt samlades 38 ton textilier in 
under första halvåret på 2015. Efter året slut inför
des textilinsamling även i Norge och Finland och 
siktet är även inställt på Polen. 

INTE NÖJD MED FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Som jag nämnde tidigare är jag inte nöjd med årets 
försäljning och lönsamhet, helt enkelt eftersom vi 
inte når våra mål. Tittar vi lite närmare på varför 
är det några saker som sticker ut. Försäljningen 
var svag under två av årets viktigaste försäljnings
perioder, maj och augusti. Att vi har dragit ned 
antalet butiker från 377 till 368, haft ombyggna
tioner av 27 butiker samt mötts av en svag kon
junktur i Finland och betydande utmaningar 
i Polen, är andra bidragande orsaker. 

”Hållbarhet är viktigt för  
samhället, för vår bransch, 
våra kunder och för oss. 

FOKUS FÖR 
2015–2016
»  Lansering av  

nya sortiments
strategier.

»  Implementering  
av varumärkes
plattformen. 

»  Behålla högt 
tempo i utrull
ningen av nya 
butiks konceptet. 

»  Satsningar på 
utveckling inom 
digitala kanaler.

»  Shop Online 
 öppnar i Polen. 
Fler Newbie  
Store och första 
Hampton Republic 
27butiken öppnar. 
Fortsatt översyn 
av butiks nätet 
i Polen.

»  Fortsatt 
 effektivisering 
av logistikkedjan 
och varuhantering 
i butik.

»  Fortsatt arbete 
med prioriterade 
områden i hållbar
hetsstrategin.

Läs mer på sidan 47.

VD ANDERS DÜRING OM ÅRET SOM GÅTT

Utmaningarna i Polen, med vikande försäljning 
och lönsamhet, har medfört att vi har sjösatt ett 
åtgärdsprogram för att skapa en stabil verksamhet 
där. Insatserna medför att olönsamma butiker 
kommer att stänga och att verksamheten samtidigt 
kommer att koncentreras till ett färre antal städer. 
Vår ambition är att snarast nå en stabil och lönsam 
verksamhet i Polen. 

Trots utmaningar i verksamheten har kassa
flödet under året varit stabilt, vilket gett oss de 
finansiella musklerna att utveckla verksamheten 
i en accelererande takt.

GOD LÖNSAMHETSEFFEKT VID ÖKAD 
 FÖRSÄLJNING
Ytterst ska årets satsningar mynna ut i positiva 
resultateffekter redan under kommande år och i 
förlängningen att vi tar oss till vårt mål om 10 pro
cents rörelsemarginal. Med nuvarande kostnads
struktur kommer vi att få mycket god utväxling 
när försäljningsvolymen ökar. När vi väl nått dit 
kan vi fortsätta att expandera, på nya marknader 
och med nya affärsmässiga grepp. 

UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR
Det finns mycket kvar att göra för att förverkliga 
KappAhls mål. Viktigast är att vi med våra satsningar 
nu ser att vi närmar oss vår kund på ett bättre sätt. 
För att hålla i utvecklingen framåt behöver vi hålla 
i våra investeringar och satsningar med full kraft. 

Sammantaget genererar årets satsningar, dedi
kerade kollegor och ett attraktivt sortiment en 
affärspotential som gör att jag ser fram emot kom
mande år på KappAhl. 

Anders Düring
Vd och koncernchef
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F O R  Y O U

FOR US, 
FASHION  
IS ABOUT  

ONE THING:  
YOU
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MEDARBETARE

ARBETA PÅ KAPPAHL
Vi älskar att

Sedan KappAhl grundades, i en källarlokal 1953, har mycket hänt. 
I dag har vi omkring 4 000 anställda på närmare 400 arbets-
platser i åtta länder. De grundläggande värderingar som fanns 
då, är fortfarande närvarande. 

KappAhl är en omtyckt arbetsplats med omväxlande 
utmaningar och möjligheter för många människor. 
Här finns plats för den som vill utvecklas, prova på 
internationellt arbete och göra karriär. Vi har tyd-
liga mål och vi följer upp våra insatser så att vi vet 
att vi rör oss i rätt riktning. Här har vår företags-
kultur stor betydelse. Den bygger på teamkänsla, 
kreativitet, tydlighet, energi, och mod – som till-
sammans leder oss fram till önskade resultat. 

KappAhl är på många sätt ett stort företag, med 
alla fördelar som det innebär. Samtidigt arbetar vi 
på många sätt som i en liten verksamhet, med alla 
dess fördelar i form av flexibilitet och korta besluts-
vägar. Därför är det lätt att få respons, vilket hjälper 
till att hålla våra värderingar levande. 

Hos oss ges alla möjlighet att prata om hur vi 
vill utvecklas och vilka mål vi har. Vi genomför 
exempelvis en årlig med arbetar undersökning, 
som visar hur arbetsplatsen uppfattas. Med den 
som bas tar vi fram planer för hur vi ska utvecklas 
för att nå våra mål. 

Det finns ett stort värde i den kompetens som 
finns i alla delar av verksamheten och framför  

allt i kors  befruktningen mellan dem. Den interna 
ut  bildningen har en nyckelroll i KappAhls och 
med arbetarnas utveckling. Genom KappAhl 
 Academy erbjuds kurser och utbildningsprogram 
för anställda på alla plan. 2014–2015 genomfördes 
totalt 39 350 utbildningstimmar inom allt från 
hållbarhet till ledarskap. Under året har tolv med-
arbetare genomfört ett High Potential-program, 
en utbildningssatsning inom affärsmannaskap och 
ledarskap. Syftet är att möta KappAhls och med-
arbetares ambitioner samtidigt som vi erbjuder 
intressanta möjligheter till utveckling på området.  
Programmet omfattade både teori och problem-
lösning som direkt knyts till arbetsvardagen på 
KappAhl. Dessutom fick deltagarna en individuell 
utvecklingsplan att följa. Över 60 medarbetare från 
alla delar av verksamheten sökte till de tolv platserna. 

Vi har även utvecklat en ny form av introduktion 
för nyanställda, i form av en inter aktiv e-learning. 
Den får varje medarbetare göra före första arbets-
dagen. Vi vill ge varje ny med arbetare de bästa 
 förutsättningar att redan från första arbetsdagen 
bidra till vår kunds upplevelse av KappAhl.

NYCKELTAL MEDARBETARE
2014/2015 2013/2014

Totalt antal medarbetare 4 104 4 035

Heltidstjänster (omräknat)  2 885 2 953

Andel kvinnor (%)     92,6 93,5

Genomsnittlig ålder   35,8 36,2

Personalomsättning (%) 10,5 10,6

Utbildningstimmar per person 9,5 10,4

Sjukfrånvaro (%) 5,9 5,9

UTMANINGAR
»  Att förstärka 

 kulturen ytterligare 
och på så sätt skapa 
än högre handlings-
kraft.

»  Nå ökad försäljning 
och lönsamhet per 
medarbetare och 
arbetad timma.

MÖJLIGHETER
»  Trivsam och omtyckt 

arbetsplats med 
goda utvecklings-
möjligheter.

»  Kan erbjuda goda 
karriärmöjligheter 
och internationella 
erfarenheter.

ÅRETS VIKTIGA  
HÄNDELSER 
Genomfört 39 350 
utbildningstimmar 
i hela koncernen | 
Utvecklat en ny form 
av introduktion för 
nyanställda, i form av 
e-learning | Årets med-
arbetarundersökning 
visar goda  resultat 

TEAMKÄNSLA  Vi sam-
arbetar och bemöter  varandra 
professionellt.

KREATIVITET  Vi är öppna 
för nya idéer och arbetssätt.

VÅR KULTUR TYDLIGHET  Vi fokuse-
rar på det viktigaste och 
eftersträvar enkelhet.

ENERGI  Vi är engage-
rade, handlingskraftiga 
och  uthålliga.

MOD  Vi vågar pröva  
nytt och tar eget ansvar. 



TRIVS PÅ JOBBET
När KappAhls medarbetare fick betygsätta 
 Kapp Ahl som arbetsplats i den årliga med arbetar-
undersökningen blev det höga poäng, 5,8 (5,8) 
av 7 möjliga. Det är bättre än de flesta i detalj-
handeln, enligt Mercuri Inter national. Vi får även 
höga betyg från med arbetarna när det gäller håll-
barhetsarbetet, 6,0 (6,0) av 7 möjliga. 

Dessutom erbjuder KappAhl goda möjligheter 
att växa och utvecklas inom företaget. Idag tillsätts 
sju av tio chefs- och specialisttjänster internt. 



XXXX | XXXX

GÖR SKILLNAD
Ett positivt och utvecklande arbetsklimat  
gör att vi har goda förutsättningar för att 
utveckla KappAhl som vi vill. Här har varje 
individ, alla team och projektsamarbeten 
 viktiga roller. Enligt den senaste medarbetar-
undersökningen upplever 74 (75) procent  
av  medarbetarna att deras arbetsinsatser  
är mycket viktiga för KappAhl. 

MEDARBETARE
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VÅR VÄRDEKEDJA
KappAhl bidrar med allt från prisvärt mode till arbetstillfällen, samhälls-
utveckling och ekonomiska värden hela vägen från designtanke till det att 
vi sluter kedjan. Samtidigt möter vi väsentliga utmaningar i varje del. Hit 
hör att attrahera rätt medarbetare, skapa attraktiva kunderbjudanden, 
arbetsvillkoren i produktions länder och kemikalieanvändning med mera. 
Vi arbetar intensivt för att skapa en hållbar utveckling i samtliga av dessa 
 frågor, vilket du kan läsa mer om på efterföljande sidor. 

PRODUKTION
KappAhl köper produktion från 200 leverantörer, varav majori-
teten finns i Asien. Vi har produktionskontor i Kina, Bangladesh, 
Indien och Turkiet. De mest väsentliga frågorna är att hålla hög 
kvalitet och hantera utmaningarna kopplat till arbetsvillkor, 
 förbrukningen av vatten och användningen av kemikalier i 
 leverantörsledet. LÄS MER PÅ SID 24

LOGISTIK
Varje år flyttas 50 miljoner varor från våra 
leverantörer till vår distributionscentral  
och därefter vidare till butikernas säljyta. 
Här är det särskilt viktigt med timing, så att 
varorna når kunderna i rätt tid, och att vi 
använder miljöeffektiva transportmetoder. 
LÄS MER PÅ SID 32

FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING
Hundratusentals människor besöker våra butiker och 
Shop Online varje dag. Det mest väsentliga här är att 
inspirera och hjälpa kunden att snabbt och enkelt 
hitta sin egen look. Andra väsentliga frågor är att 
skapa hållbara butiker och att synliggöra KappAhls 
värderingar. LÄS MER PÅ SID 34

DESIGN & INKÖP
Medarbetarna på vår design- och inköpsavdelning 
skapar närmare 10 000 artiklar varje år. De viktig-
aste frågorna här är att skapa prisvärt mode för 
de många människorna och att designa för god 
kvalitet och en lång siktigt hållbar användning av 
råvaror, vatten, kemikalier och mycket mer. 
LÄS MER PÅ SID 18

KONSUMTION
Vi har ett plagg hos oss i några dagar eller 
veckor. En genomsnittskund använder sina 
plagg i 2,2 år, enligt WRAP. Det är viktigt att vi 
ger plaggen längre liv än så och att de sköts på 
ett sätt som minskar den negativa miljöeffekten. 
När kunden har använt plagget färdigt tar vi 
emot det och skickar till återvinning.  
LÄS MER PÅ SID 40

1 2
3

45
CLOSING THE LOOP

KappAhl ska vara en del av den cirkulära 
ekonomin, där allt material återanvänds eller 

återvinns. För att nå dit krävs transparens  
och väl grundade beslut genom  

hela värdekedjan.
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DESIGN OCH INKÖP
På vår design- och inköpsavdelning skapas ett mode som är helt 
rätt för vår kund  och vi gör det med ambitionen att håll barhet ska 
byggas in i varje söm.

Under det senaste året har vi blivit ännu tydligare 
i erbjudandet till vår kund, vilket märks  i varje 
enskild kollektion och i hur de olika kollektionerna 
samspelar.  

Vid design och inköp är val av material en stra-
tegisk fråga, för att säkerställa god marginal och 
tillgång på ett långsiktigt hållbart sätt. Just nu 
arbetar vi systematiskt med att skapa kompetens 
kring, och möjlighet att bygga in, hållbarhet i plag-

gen redan i designfasen. På så sätt underlättas val 
av hållbara material och minskad resursförbruk-
ning i produktionsfasen. Vi fokuserar också på att 
skapa hög barn säkerhet och minska användningen 
av kemikalier. 

Design och materialval påverkar även kvaliteten 
och livslängden på plaggen — hur länge de ”känns 
rätt” och kan användas samt tvättas, vilket samman-
   taget får stor effekt på vår miljö. 

DESIGNAR PRISVÄRT   
  MODE FÖR MÅNGA

 Viktiga händelser 
UNDER ÅRET     
Fortsatta byxframgångar med 
Always Black | Ökat fokus på hållbar 
design | Lansering av den hållbara 
 kollektionen ”Dreams through a Lens” 
som fotograferades av Mary McCartney 
| Herrlansering av ”Glenn Strömberg 
Collection”  | Preppykollektionen 
Hampton Republic 27 växer sig allt 
starkare | Andelen hållbarhets märkta 
plagg ökade från 19 till 24  procent | 
 Succén för träningskollektionen 
Active Wear fortsätter | Utökat baby
kollektionen Newbie, med inredning 
för  småbarnsrummet  

Över 80 procent av en produkts påverkan på miljön 
avgörs vid ritbordet. Våra designers och inköpare gör 
varje dag hållbara val, men vi behöver skapa förutsätt-
ningar för ett mer systematiskt arbete för att leva upp 
till våra kriterier för hållbar design. Hit hör exempelvis 
möjligheten att återvinna, resursminimering, kvalitet 
och materialval.  Vårt mål är att samtliga produkter 
ska uppfylla våra hållbarhetskriterier senast år 2020.

HÅLLBART PÅ RITBORDET

UTMANINGAR
»  Skapa inspirerande, 

attraktivt och tydligt 
sortiment för vår 
kund.

»  Träffa rätt när det 
gäller trender, 
 storlekar, säsong 
och efter frågan. 

»  Hållbara beslut i 
design och inköp. 

»  Säkerställa hög 
 kvalitet till rätt pris. 

MÖJLIGHETER
»  Växande målgrupp, 

som ofta förbises av 
andra modeföretag.

»   Ökad efterfrågan  
på tydliga mode-
koncept för  
kvinnan mitt i livet.

»  Fler kunder efter-
frågar hållbart  
mode.

INKÖP & DESIGN
0,4% av KappAhls  
totala klimatpåverkan.

ANDEL AV  
NETTOOMSÄTTNING 

Dam 48%
Barn 41%
Herr 11%



THEChic 
DENIM LOOK

DESIGN SOM  
VISAR BÄSTA SIDAN
Vi designar mode för kvinnan och mannen 
mitt i livet och barn 0–14 år, Vi har ett 
 särskilt fokus på kvinnor och hjälper henne 
att lyfta fram sina bästa sidor oavsett om 
det är på jobbet, fika på stan eller partyt. 
 Kollektionerna innehåller kompletta garde-
rober med allt från underkläder till ytter-
plagg och  accessoarer. 
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Modet idag handlar om din stil och din personlighet, 
din look. Inte enskilda plagg eller breda trender. Inte 
heller styrs det av de stora modehusen eller mode-
magasinen. 

Istället skapas mode av starka och stilbildande 
personligheter inom bland annat musik, film och 
bloggvärlden. Idag söker vi efter människor med en 
personlighet, som bär kläderna. Människor som 
 skapar en stil, en attityd, ett innehåll till kläderna. 
En livsstil helt enkelt.

Detta är också KappAhls filosofi inom design. Vi 
vill bidra till kundens unika stil, inte enstaka plagg 
eller en trend för dagen. Looken ska skapa hennes 
stil, förstärka hennes personlighet och alltid skapa 
en skön inre känsla. 

Hösten 2015 lanseras successivt fem looks, The 
Chic Denim Look, The Always Black Look, The Must-
have Look, The Wellbeing Look och The Hot Look till 
tonerna av Roxetteklassikern ”The Look” i uppdaterad 
tappning. 

KAPPAHLS FILOSOFI
The look

Våren 2015 utökades succékollektionen 
 Newbie, där all bomull är ekologisk, till att 
även omfatta inredning för småbarnsrummet. 
Sortimentet innehåller sängkläder, baby filtar, 
förvaring och andra fina inrednings produkter 
för de allra minsta. De kunder som handlar 
Newbie känner igen såväl design och uttryck, 
som den hållbara tanken. Bland annat tack 
vare fina lapptäcken och tras mattor av spill-
material från produktionen. 

NEWBIE HOME
TILL RUM FÖR SMÅ 

  LIKE A STAR 
Den glamourösa kollektionen ”Wear it like a 
star” lanserades hösten 2014 . Kampanjen 
fotograferades av världs berömde Terry 
O’Neill, som tagit legendariska fotografier 
av bland annat Madonna och Elton John. 
Den svenska skådespelerskan och modellen 
Izabella Scorupco frontade kampanjen.
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2014–2015 ökade den hållbarhetsmärkta 
andelen av KappAhls sortiment från 19 
till 24  procent. När vi i en stor enkät 
 frågade våra kunder hamnar ökad till-
gång till miljö vänligare material och 
minskad kemikalieanvändning i topp. 
Det är två viktiga utmaningar som står 
högt på vår agenda. Den än så länge 
begränsade tillgången på hållbara mate-
rial är en av våra stora utmaningar. Vi 
följer tillgången noga och deltar i viktiga 
projekt som tar utvecklingen framåt.

REN UTBILDNING
I år har våra designers och inköpare 
börjat utbildas i renare och mer resurs
effektiv produktion via kloka beslut  
redan i design och inköpsprocessen.  
Helt i linje med vår hållbarhetsstrategi!

DEN DOLDA 
DESIGNEN
Den där känslan, när jeansen är så 
sköna att du inte vill ta dem av dig  
eller klänningen sitter som gjuten på 
 kurvorna. Det har vi den dolda desig
nen att tacka för. Vår design och 
inköpsavdelning är  fenomenal 
på att ta fram p erfekta pass
former för varje plagg och 
kontrollerar varje liten 
detalj, så att allt sitter 
 perfekt. 

Kläderna provas 
inte bara på 
dockor. Ett par 
gånger i veckan 
kommer riktiga 
personer med 
rätt mått in och 
provar, rör sig 
i kläderna, 
säger vad de 
tycker. Och så  
provar vi mycket 
själva också!

Dreams
THROUGH A LENS
Den klassiskt tidlösa sommarkollektionen 
”Dreams through a Lens” lanserades 2015 
i samarbete med den världsberömda foto
grafen Mary McCartney, som har ett stort 
engagemang i hållbarhetsfrågor. 

Kollektionen är helt framställd i hållbara 
material – ekologisk bomull, ekologiskt  
lin och återvunnen polyester. Det innebär 
 mindre åtgång av vatten, energi och kemi
kalier i produktionen. Dessutom bidrar de 
klassiska snitten till att plaggen lever längre. 

”Jag fastnade för 
idén om en hållbar 
kollektion som 
kan leva länge
Mary McCartney

 24% hållbarhets 
märkt mode
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HÄR FÖDS KAPPAHLS DESIGN
Modelabbet

I ateljén på huvudkontoret i Mölndal designas 
alla kläder som säljs i KappAhls butiker. I den 
kreativa öppna miljön diskuteras allt från 
ojämna sömmar till försäljnings succéer. 

”Tempot är högt och ateljén är en otroligt 
inspirerande miljö eftersom den är så öppen. 
Det gör att alla har bra koll på vad andra gör 
och det ger alltid nya idéer”, säger Isabelle 
Bodin, som är designassistent.

Lokalen är stor och ljus, med fönster från 
golv till tak och en lång balkong längs ena lång-
sidan. Här jobbar 35 designers som ser till att 
dam-, herr- och barnavdelningen alltid har det 
bästa att erbjuda sina kunder.

Inspiration till nya kollektioner kommer 
från alla håll: dels från egna kundunder sök-
ningar och sortimentsråd med butiksrepre-
sentanter, dels från resor och modeveckor, 
trendsajter, tidningar och trendspaningar 
om allt från arkitektur till trädgård.

De största trenderna ser KappAhls designers 
långt i förväg, men parallellt behöver vi också 
jobba i högre tempo och med kortare besluts-
vägar när nya trender dyker upp och kvickt ska 
in i sortimentet. Då anlitas leveran törer med 
kortare leveranstid i till exempel Turkiet.

Vanligtvis pågår arbete med upp till tre 
säsonger samtidigt och det skissas och funde-
ras på plagg och kollektioner som dyker upp 
i butik först 9–12 månader framåt i tiden.

Mönsterkonstruktörerna spelar en viktig 
roll i att omtolka designernas idéer och skis-
ser till mönster och instruktioner. De skapar 
mönster, gör måttlistor, ändrar prover och är 
med på avprovningar. 

Inköparna bestämmer vad som ska till-
verkas, hur mycket och när. De sätter även 
priserna och sköter förhandlingarna med 
våra leverantörer i samarbete med våra egna 
kontor i produktionsländerna.

MÅNGA  
OLIKA YRKEN
Många olika erfaren-
heter, kunskaper och 
yrkesroller behövs för 
att nå fram hela vägen 
inom design och inköp. 
Bland de 109 medarbe-
tarna finns design- och 
inköpschefer, designers, 
design assistenter, 
 cont rollers, inköpare, 
inköps assistenter och 
mönsterkonstruktörer. 
Det är en kvinnodomine-
rad arbetsplats. Endast 
två medarbetare är män.
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PRODUKTION
Vår produktion sker hos 200 leverantörer i främst Asien men 
även i Europa. Vi skapar långsiktiga samarbeten för att driva 
arbetet framåt inom hållbarhet, kvalitet och effektivitet. 

Närmare 90 procent av våra inköp görs hos våra 
leverantörer i Asien. Antalet leverantörer har 
minskat till 200 (230) under året, som en effekt av 
att vi vill ha färre och mer djupgående relationer. 
Vi utgår från vår hållbarhetsstrategi i arbetet med 
hållbarhetsutmaningarna i produktionen. Här 
omfattas arbetsvillkor och levnadslöner, hållbara 

material, att skapa renare produktion och nå 
minskad användning av vatten, energi och kemi-
kalier. Vår bindande upp förandekod är styrinstru-
ment i arbetet, liksom riktlinjerna för produktion 
och kvalitet. Vi har produktions   kontor i Bangla-
desh, Indien, Kina och  Turkiet som sköter den 
dagliga kontakten med våra leverantörer. 

418 BESÖK I FABRIKER 
I år gjordes 418 (483) inspektioner och uppföljningar. 
Minskningen beror bland annat på 15 procent färre 
 leverantörer och ett minskat antal leverantörsbyten. 
 Förbättringar utifrån åtgärdsplaner har också skapat 
ett lägre behov. Läs mer på sidorna 27 och 31.

 Viktiga händelser 
UNDER ÅRET     
Genomfört 190 inspektioner och 228 
uppföljningsbesök på fabriker | Förbätt
rad säkerhet i fabriker tack vare Bangla
desh Accord on Fire and Building Safety 
| Utbildat totalt 1 950 odlare i hållbar 
bomullsodling i Indien | Växande 
 sam arbeten för renare produktion i 
Indien och Bangladesh | För beredelse 
för att köpa produktion i Myanmar | 
Effektiviserad logistik i produktionen

KappAhl har nolltolerans när det gäller barnarbete. I vår 
uppförande kod definieras barnarbete enligt ILO:s konvention 
nr. 138. Vi uppmanar leverantörern att upprätta och tillämpa 
policy och rutiner för att säkerställa att barn inte anställs i deras 
egen verksamhet eller hos under leverantörer och hur viktigt det 
är att kontrollera den arbets sökandes ålder. Vi har en  tydlig plan  
för hur vi ska agera om barnarbete påträffas. Den innebär att vi 
agerar för bästa möjliga lösning till dess att laglig ålder för arbete 
uppnåtts. I år identifierade vi ett fall, i Kina. En underårig flicka 
arbetade under ett sommarlov. När vi upptäckte detta fick hon 
sluta, men erhöll lagenlig minimilön till dess att skolan började. 

ACCEPTERAR INTE BARNARBETE 

UTMANINGAR
»  Bra  leverantörer uti-

från kvalitet, pris 
och hållbarhet, t ex 
arbetsvillkor och 
levnadslön i alla 
 produktionsled.

»  Renare produktion, 
sett till  vatten, energi 
och  kemikalier. 

»  Tillgång till hållbart 
odlade råvaror,  
t ex BCI-bomull.

»  Valutaeffekter  
på inköpspriser.

MÖJLIGHETER
»  Kunskapsöverföring 

till leveran  tör erna, 
för högre kvalitet 
och produktivitet. 

»  Bidra till goda 
arbets villkor i pro-
duktionsländerna.

»  Utnyttja flexibilitet 
i att inte ha egna 
fabriker. 

PRODUKTION 
45,4% av KappAhls  
totala klimatpåverkan.

2014/2015 2013/2014

Antal inspektioner  190 229

Antal uppföljningsbesök  228 254

Antal fabriker 354 389

Godkända, %  53 53

Tillfälligt godkända, %  33 32

Ej godkända, %  1 2

Ej inspekterade*, % 13 13

* Årsredovisning 2014, del 2, sidan 48, GRI-not LA14.



TYDLIGA KRAV I BINDANDE 
UPPFÖRANDEKOD
När leverantörerna skriver på ramavtal med 
 KappAhl för binder de sig att följa vår upp-
förande kod och att arbeta för att möta de 
höga kraven i sin verksamhet och del av 
värde kedjan. Vi gör löpande utvärderingar 
och  bidrar med kunskap till våra leverantörer. 
Både i frågor kopplade till människor och 
 miljö. Vår uppförandekod finns att läsa på 
www.kappahl.se/vartansvar.
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BCI-BOMULL ÖKAR KRAFTIGT
Hållbar

KappAhl använder mer och mer hållbart 
odlad bomull i sina kläder. Verksamhetsåret 
2014–2015 ökade andelen från 19 till 24 
 procent. Ett viktigt steg i denna riktning 
är medlemskapet i organisationen Better 
 Cotton Initiative (BCI). 

BCI utbildar bomullsodlare i att odla bom-
ull med mindre vatten och kemikalier, vilket 
är positivt för miljön och arbetarnas hälsa. 
BCI har många andra fördelar. Inte minst när 
det gäller villkoren för odlarna, arbetarna och 
deras familjer. Pengarna som odlaren sparar 
in på att använda mindre vatten, kemikalier 
och gödningsmedel går bland annat till högre 
löner för de anställda och skolgång för barnen. 

BCI-bomull svarade för närmare 9 procent 
av världens bomull enligt senaste rapporten, 
för 2014. Den odlas av 1,2 miljoner jordbrukare 
i över 20 länder världen över. Volymerna ökar 
kraftigt, från år till år. Målet är att det ska  finnas 

5 miljoner BCI-odlare som tillsammans till-
verkar 30 procent av världens bomull år 2020. 

För att nå dit krävs omfattande utbildnings-
insatser. I snitt har en odlare ungefär två hek-
tar mark, det vill säga som en stor trädgård. 
Det är alltså miljontals odlare som behöver 
utbildning. Ofta får hela byar lära sig att odla 
enligt BCI.

Verksamhetsåret 2014–2015 utbildade 
KappAhl 1 950 (1 439) jordbrukare enligt 
BCI:s riktlinjer och under året såldes de första 
plaggen med BCI-odlad bomull i våra butiker.

VÅRA HÅLLBARA MATERIAL*

 Öko-Tex 43,6%
 Ekologisk bomull 38,6%
 BCI-bomull 8,0%
 Blandad BCI-bomull 4,3%
 Blandad ekologisk bomull 3,2%
 Lyocell 1,3%
 Återvunnen polyester 0,5% 

* Se komplett lista i årsredovisningen 
del 2, sid 46, GRI-not EN2. 

Foto © Better Cotton Initiative
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RENARE PRODUKTION, RENARE VATTEN
Produktion av textil är resurskrävande. 
Därför är KappAhl engagerat i flera  projekt 
för att skapa renare produktion när det 
gäller råvaror, tyg- och plaggtillverkning. 
Ett av de större projekten är Partnership 
for Cleaner  Textile, PaCT, som om  fattar 
84 procent av våra producenter i Bangla-
desh. Enligt den senaste rapporten från 
PaCT, sommaren 2015, har den genom-
snittliga vatten förbrukningen minskat 
med 25 procent per år i fabrikerna som 
 deltar. Och utsläppen av växthusgaser har 
minskat med 64 000 ton på årlig basis. 

SWAR, Sustainable Water Resources, 
är ett motsvarande projekt fast i Indien. 
Det drevs i två år tillsammans med STWI, 
Sweden Textile Water Initiative,  Lindex 
och Indiska, med stöd från SIDA. Totalt 

omfattades 42 leverantörer varav 14 leve-
rerar till Kapp Ahl och svarar för närmare 
70 procent av våra inköp från landet. 

Utöver att ge förslag på förbättringar 
genomfördes workshops och utbildnings-
insatser med totalt 13 000 fabriksanställda. 
2014 redovisades en vattenbesparing på 
284 miljoner liter och förbrukningen av 
kemikalier minskade med 1 064 ton. Leve-
rantörernas investeringar i förbättrings-
åtgärder resulterade i 450 procents 
avkast  ning redan det första året. 2015 
växte projektet till att omfatta flera 
indiska delstater samt fyra andra länder 
och rikta sig till över 120  leve  rantörer. 

Projektet ingår nu i Sweden  Textile 
Water Initiative, STWI, och löper i ytter-
ligare fyra år.

PÅVERKAR LOKALT
KappAhl ska bidra till den lokala utvecklingen där 
vi finns. Detta är särskilt tydligt i de länder där 
vi köper råvaror och produktion. Styrningen sker 
 utifrån vår hållbarhetsstrategi där vi bland annat 
fokuserar på att utbilda utsatta kvinnor, delta i 
 initiativ som stärker kvinnors rätt samt att uppnå 
rättvisa löner. Läs om våra projekt på sidorna 
28–31. 

STICKPROV SKAPAR
HÖG KVALITET
För att hålla hög kvalitet och upptäcka 
eventuella produktionsfel tidigt gör vi nog-
granna kontroller i produktionen. Det görs 
både av egna medarbetare och av externa 
oberoende laboratorier. I regel görs två 
kontroller per order. Det innebär att vi har 
kvalitetsansvariga på plats större delen av 
tiden hos våra stora leverantörer. Insatserna 
ger bra resultat. Andelen reklamationer från 
kunder uppgår till endast 0,2 (0,2) procent. 
Den vanligaste orsaken till reklamation är 
hål i tyget.

GODKÄNDA FABRIKER 
ENLIGT VÅR KOD
När vi inspekterar och gör uppföljnings-
besök på våra fabriker använder vi  
oss av en skala med tre nivåer för att 
gradera enheterna. Den utgår från Ej 
Godkänd till Godkänd där Ej godkänd 
 innebär att produktionsenheten inte 
uppfyller baskraven och därför inte är 
aktuell för produktion åt  KappAhl. 

Tillfälligt godkänd innebär att pro-
duktionsenheten uppfyller baskraven 
men för fortsatt produktion krävs betyd-
ande förbättringar inom 12 månader, 
 vilket ska  verifieras. Godkänd innebär 
att enheten uppfyller kraven, vilket inte 
 hindrar fortsatta förbättringar. 

Som framgår i tabellen på sidan 24 
uppgår andelen ej inspekterade fabriker 
till 13 procent. Produktionen i dessa sker 
via agenter som inspekt eras via externa 
certifierade organisationer.

Läs mer om vårt arbete med 
 upp förande koden på sidan 31. 

10 STORA LEVERANTÖRER
2014/2015 svarade de 10 största leverantörerna 
för 30 (28) procent av våra inköp. Närmare 
90 procent av våra varor tillverkas i Asien. 
Fokuserad produktion innebär ökad kontroll 
och kvalitet. 

MILJÖSTYRNING
I relationen till alla våra leverantörer fungerar 
vår uppförandekod och riktlinjerna för produk-
tion som styrinstrument i frågor som rör miljö. 
Exempelvis ställs krav på vattenreningsverk 
hos leverantörer med våtprocesser.
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2020 ska all bomull i KappAhls kollektioner 
vara hållbart producerad. Det är ett av målen 
i vår hållbarhetsstrategi.

Vi har jobbat med de här frågorna i många  
år men har blivit ännu tydligare och infört mät-
bara mål. Det är en förutsättning för att vara 
ett framgångsrikt modeföretag på sikt. Ta till 
exempel vattenförbrukningen i textilfabrikerna 
i Bangladesh. Om den inte minskar och blir 
renare kommer kostnaden för att pumpa upp 
vattnet inom snar framtid att öka kraftigt. 

För att säkra att det inte används några 
otillåtna kemikalier i produktionen, som 
kan leda till allergiska reaktioner, jobbar 
KappAhl utifrån processen No Risk. Det 
 innebär tusentals stickprovskontroller 
på  färdiga varor i oberoende auktoriserade 
laboratorier. Tester görs hos alla leveran-
törer. Barnplagg  prioriteras, och därefter 
det som ligger närmast huden, som under-
kläder, t-shirts och linnen. Under året 
gjordes 1 351 tester, varav 96,5 procent 
var godkända.  

KappAhl jobbar också med miljöprojekt 
i produktionen, där leverantörerna utbildas 
i att använda mindre vatten, energi och 
kemikalier. Det handlar inte bara om att 
utesluta farliga kemikalier, utan också  
om att rena vattnet och minska utsläppen. 

KappAhl har bra kontakt med flera inter-
nationella laboratorier och samarbetar 
med svenska Kemikaliegruppen för att 
driva på och hålla sig à jour med den senaste 
forskningen. Vi är också med i flera nätverk 
för kemikalier. Målet är en bättre kemikalie-
hantering i hela branschen, där KappAhl 
ligger i framkant och är för strängare lag-
krav. 

Under året har vi förbjudit ytter ligare 
åtta kemikalier i våra produkter. Hit hör 
bland annat Bensotriazol och Cadmium 
fluride. Detta framgår av vår Test and 
Manufacturing Guide, som är vårt viktig-
aste  styrmedel när det gäller kemikalie-
användning. Det är även möjligt att ta  
del av våra kemikalie restriktioner på  
www. kappahl.se/vartansvar

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV KEMIKALIER

LISTAR FABRIKER
På KappAhls hemsida hittar du en lista över de 
fabriker som våra leverantörer använder för att 
producera våra kläder. Denna har vi publicerat 
sedan hösten 2013 på www.kappahl.se/vartansvar 

”... förbjudit 
ytterligare åtta 
kemikalier i 
våra produkter.

HÖGT SATTA MÅL

VÄRDEKEDJAN | PRODUKTION

FÖRSTA KLIMAT
ANALYSEN PÅ PLATS
KappAhl strävar efter en klimatneutral 
verksamhet. Ett första steg mot detta är 
att genomföra en klimatanalys enligt 
Greenhouse Gas Protocols standard för 
Corporate Value Chain (scope 3), som 
omfattar hela värdekedjan från odling av 
råvara till kundens användning av kläderna. 
Det har vi gjort för första gången i år, och 
den baseras helt på vår verksamhet under 
2014/2015.  

Resultatet pekar på att den största 
delen av utsläppen skedde i leverantörs-
ledet i samband med odling och tillverk-
ning, men också när  kunden åkte till och 
från butiken och tvättade sina kläder. 
Denna insikt hjälper oss att fokusera våra 
insatser där vi gör störst nytta. 2014–2015 
uppgick våra utsläpp av växthusgaser till 
433 107 ton CO2e, eller 9 kg CO2e per plagg. 
Läs mer om våra utsläpp i års redo visningen 
del 2, sid 46.

NU ÄVEN I MYANMAR
2015 förberedde KappAhl sig för att börja 
köpa produktion från Myanmar. Här arbet ar 
vi i linje med organisationen Business for 
Social Responsibilitys (BSR) Principles  
of Responsible Sourcing, och vi är med i 
BSRs arbetsgrupp Myanmar Respsonsible 
Sourcing Working Group. Som ett exempel 
har beslut om en nivå för minimilön tagits. 
En utmaning i landet är före komsten av 
barn arbete,  vilket vi inte tillåter enligt vår 
uppförandekod. 



SJÄLVSTÄNDIGHET MED VÅR UTBILDNING
Utsatta kvinnor får

I Bangladesh ses allt för ofta födelsen av en flicka fort-
farande som något sorgligt. Systrar får i regel mindre mat 
än sina bröder under hela uppväxten och som vuxna 
nekas kvinnor än idag beslutsfattande och tillgång till 
resurser. Vi vill bidra till förändring på denna punkt. Det 
gör vi genom att erbjuda utbildning, som skapar en väg till 
egen försörjning och ett mer självständigt liv för kvinnor 
och deras barn. 

2010 startade vårt träningscenter för utsatta kvinnor, 
i utkanten av Dhaka. Här tar vi emot kvinnor från 18 år 
och uppåt, som kommer från riktigt fattiga förhållanden 
och saknar formell utbildning. Att se dem växa för varje 
dag är en stark upplevelse. 

Hälften av befolkningen i Bangladesh saknar basala 
kunskaper i att skriva och räkna. Därför får deltagarna 
bland annat lära sig att skriva sitt eget namn och att 
räkna till hundra i början av utbildningen. Kvinnors 
rättig heter, hälsa och säkerhet är andra ämnen som 

undervisas bredvid sömnadskunskap. Varje deltagare 
får ett ekonomiskt bidrag under studietiden och de 
erbjuds läkarvård och medicin vid behov. Samtliga 
 kvinnor erbjuds arbete efter utbildningen och det finns 
tidigare elever som numera har ansvarspositioner. I år 
utbildades 91 kvinnor, som tillsam mans har 146 barn. 
Sedan starten 2010 har cirka 400 kvinnor genomfört 
den tre månader långa utbildningen. 

Vi stöttar också Hungerprojektet, en global organisa-
tion som bland annat hjälper fattiga att starta egna före-
tag och ta kontrollen över sina liv. I till exempel Indien 
har kvinnor fått utbildning så att de vågar ta plats i by  -
råden och på det sättet få mer inflytande. Hunger projektet 
stämmer väl överens med våra värderingar på KappAhl. 
Att se människors potential och ge dem möjlighet att för-
ändra sina liv, med sina egna krafter. 

Vi tycker att alla kvinnor ska få bestämma över sitt 
eget liv. Och att alla kvinnor ska få vara sig själva.



XXXX | XXXX

Stora kliv med Ackordet
Sedan 2013 är KappAhl med i ”Accord on Fire and 
 Building Safety in Bangladesh”, ett projekt för att 
säkerställa en tryggare och säkrare arbetsmiljö 
för miljontals textilarbetare i  landet. 

Över 200 internationella branschkollegor, fack-
föreningar samt arbetarorganisationer deltar i 
 Ackordet. Det startades som en direkt effekt av kata-
strofen i fabriken Rana Plaza utanför Dhaka, med  
över 1 100 omkomna och 2 500 skadade, i april 2013. 
Sedan dess har över 1 500 fabriker inspekterats, 

 vilket framgår av den senaste rapporten från Bangla-
desh Accord Foundation, augusti 2015. 

KappAhl lägger mycket energi på att bidra till 
säkerhetsförbättringar. Enligt Ackordets Chief Safety 
Inspector har KappAhls och de övriga deltagarnas 
insatser räddat liv redan idag, tack vare att bränder 
och olyckor i fabriker undvikits. Förbättringarna  
beror både på att fabrikslokalerna har blivit bättre 
utrustade och genom en ökad kunskap om och ett ökat 
säkerhets medvetande hos ägare och fabriksarbetare. 

VÄRDEKEDJAN | PRODUKTION



ARBETSMILJÖN HOS LEVERANTÖRERNA
KappAhl vill bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling i de länder och fabriker som vi 
köper varor från, när det gäller sociala frågor, 
miljö och etik. Här har vår hållbarhets-
strategi, uppförande kod och samarbetet  
med leverantörerna stor betydelse i vår 
 styrning. 

Uppförandekoden, som samtliga leveran-
törerna förbinder sig att följa, omfattar vik-
tiga områden som tvångsarbete, barnarbete, 
förenings- och organisationsfrihet, löner och 
arbetstider samt säkerhet på arbetsplatsen, 
men även miljöaspekter kopplat till använd-
ning av vatten, energi och kemikalier. Dess-
utom förbinder sig leverantörerna att följa 
våra krav inom affärs etik och korruption när 
de arbetar med oss. 

När det gäller arbetsvillkor är risken för 
överträdelser störst inom arbetstider och 
ersättningsnivåer. I Bangladesh, där det 
generellt sett arbetas mycket övertid, finns 
en lag om dubbel ersättning vid övertids-
arbete. I Indien har vi haft en del nya leve-
rantörer som initialt inte velat betala över-
tids ersättning och i Kina används ofta 

ackord  baserad ersättning vilket medför 
risk för långa arbetsdagar och begränsad 
ledighet. Dessa frågor tas regelbundet upp 
med leverantörerna.

Vi är på plats hos våra stora leverantörer 
nästan dagligen tack vare vårt löpande arbete 
med kvalitetskontroll. Dessutom genomför vår 
personal som arbetar med uppförande koden 
hundratals inspektioner och uppföljnings-
besök samt för en löpande dialog, som har 
stor betydelse  i arbetet med koden. 

Om vi upptäcker att leverantörer bryter mot 
vår upp förande kod när det gäller exempelvis 
arbetstider och ersättnings nivåer försöker vi 
åstadkomma förbättringar snarare än att 
avbryta sam arbetet och lämna fabriksarbe-
tarna. Det sker bland annat genom att hjälpa 
leverantören att upprätta en åtgärdsplan. 

Orderläggning begränsas eller stoppas om 
en leverantör inte samarbetar, en fabrik inte 
lever upp till baskraven eller inte gör utlovade 
förbättringar, vilket händer i enstaka fall. 
Under året har samarbetet avbrutits med 
 fyra leverantörer, två vardera i Bangladesh 
och Indien, då uppförandekoden inte följts. 

Koden &
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FÖRDELNING AV TRANSPORTSLAG  
från produktionsland till distributionscentral

 Båt  96,4 (98,0)%
 Flyg  1,5 (0,8)%
 Tåg  1,4 (0,5)%
 Bil  0,7 (0,5)%

LOGISTIK
Våra varor behövs där de gör störst nytta. Ute på butiksgolvet, 
med våra säljare och kunder. För att hamna där krävs ett väl-
oljat maskineri hela vägen från fabrik till galge. 

Lagerytan i våra butiker är liten eftersom ytan helst 
ska utnyttjas till försäljning. Därför är timingen 
i distributionen viktig. Varorna ska finnas ute på 
butiksgolvet bland säljare och kunder, i rätt butik 
vid rätt tidpunkt. På så sätt kan vi öka försäljningen 
och minska behovet av prissänkningar. Att arbeta 
för ökad effektivitet i logistiken är även i linje med 

vårt hållbarhetsarbete, då det leder till minskad 
mängd ut  släpp per plagg. Vi fraktar exempel vis 96 
procent av varorna från produktionsländerna till 
vår distributionscentral med båt. KappAhl sam-
ordnar logistiken och har en gemensam distribu-
tionscentral för hela koncernen. Varje år passerar 
närmare 50 miljoner varor genom anläggningen. 

MEDLEM I CLEAN 
SHIPPING NETWORK
KappAhl jobbar för ökad hållbarhet inom sjöfarten. Genom 
medlemskapet i Clean Shipping Network får vi information 

 Viktiga händelser 
UNDER ÅRET   
Genomfört förbättringar i hela varu-
flödet från fabrik till butiks golvet, med 
målet att halvera  butikernas lager och 
tiden som medarbetare lägger på lagret 
| Byggt om distributionscentralen för 
att hantera det nya logistik upplägget | 
Avfallsmängden i distributionscentra-
len minskade med nästan 10 procent 

2015 genomförde vi vår första klimatanalys. Den pekar på att trans-
porter står för 7,5 procent av vår totala klimatpåverkan. Ett sätt att 
minska effekten är att välja båt istället för exempelvis flyg och vi 
ställer miljökrav på våra transportörer oavsett transport slag. Dess-
utom samlasta och packa smart, så att  fyllnadsgraden blir hög. Där-
med minskar vi både kostnaden och miljöeffekten per fraktad vara. 

SJÖTRANSPORT FÖRE FLYG

UTMANINGAR
»  Timing och effekti-

vitet, så att rätt  
vara finns i rätt  
butik i rätt tid och  
till rätt kostnad.

»  Klimatproblemen 
leder till ökat behov 
av miljöeffektiva 
transporter.

»  Bristande arbets-
villkor i delar av 
transportsektorn.

MÖJLIGHETER
»  Ökat utnyttjande  

av samordnings-
fördelar som följer 
av KappAhls storlek. 

»  Vidareutveckla 
 KappAhls redan 
befintliga miljö- och 
kostnadseffektiva 
distributions-
lösningar.
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LOGISTIK 
7,5% av KappAhls  
totala klimatpåverkan.

om rederiernas miljöarbete, vilket ger oss bra underlag vid 
val av transportör. Vårt mål är att endast använda rederier 
som är verifierade enligt Clean Shipping Index. 2014–2015 
var den siffran 80 procent. Nätverket arbetar även längre 
ner i värdekedjan. I år uppmanade vi och övriga medlemmar 
rederier världen över att ta ett större ansvar när det gäller 
skeppsupphuggning. Vi ser nu att fler rederier tar ställning 
i frågan som ett led av denna uppmaning.



BÄTTRE VARUFLÖDE  
FÖR ÖKAT SÄLJ
Under 2015 har KappAhl finslipat sitt 
varuflöde, hela vägen från packning i 
 produktionsländerna till butiksytan och 
kundmötet. 

Målet är att på sikt halvera butikernas 
lager och arbetstiden som medarbetarna 
lägger på lagret. Istället ska en högre 
andel av varorna finnas ute i butiken och 
medarbetarna få mer tid till att hjälpa 
kunderna. Ytterst ska förbättringarna 
leda till ökad försäljning och bruttovinst. 

Den förstudie som gjorts pekar även på 
att det nya arbetssättet är positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Exempelvis väntas 
utsläppen per plagg bli lägre. 

De första leveranserna med det nya 
upplägget gjordes i juli 2015, efter ett 
intensivt förarbete. Projektet fortsätter 
att implementeras under 2015–2016.
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ÖKAT FOKUS PÅ 
SÄLJ OCH SERVICE
Detaljhandeln har förändrats under senare 
år. Konkurrens och konsumtionsmönster 
medför nya krav. Kunderna vill ha mer service 
och ett personligt bemötande. Vårt nya 
butiks koncept och arbetet med att skapa  
mer tid för kunderna på butiksgolvet är två 
exempel på vad vi gör för att möta de nya 
 förutsättningarna.

VÄRDEKEDJAN | FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
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FÖRSÄLJNING
Varje dag möter vi hundratusentals kunder och hjälper dem hitta 
sin unika look, det som får dem att känna sig perfekta. Vi gör det 
i närmare 400 butiker, via vår kundklubb och Shop Online. 

2014 lanserades vår största satsning någonsin, det 
inbjudande butikskonceptet For You som rullats ut 
i snabb takt under året. Arbetet med vår kundklubb, 
Life & Style by KappAhl är framgångsrikt, med hög 
försäljningsandel och lojalitet som resultat.

Minskad energianvändning och avfallsmängd, 

hållbar butiksinredning, information om kloka 
hållbarhetsval till kunder och etiskt sund marknads-
föring är viktiga lång siktiga hållbarhetsutmaning-
arna vi arbetar med. Under året har vi sett framsteg 
inom exempelvis kundkommunikation kring håll-
barhet och upphandling av förnybar energi.

SÄLJER FÖR  
4,6 MDR KRONOR 
Försäljningen sjönk med 3,3 procent jämfört med 
 föregående år, som en följd av en fortsatt tuff marknad. 

 Viktiga händelser 
UNDER ÅRET
Rullat ut det nya butikskonceptet, 
For You, i 27 butiker | Första fristående 
Newbie Store öppnar i Stockholm | Shop 
Online lanseras i Norge och  Finland 
med framgång | Lyckade  kampanjer 
i samarbete med världs berömda foto
grafer | Arbete med uppdaterad varu-
märkesplattform | Nytt kampanj
koncept,”The Look”, med Roxette 
klassikern i modern tappning | Kund-
klubben fortsätter utvecklas starkt | 
Premiär för modelltävlingen She’s got 
the Look i svensk tv, där  vinnaren fick 
ett modellkontrakt med KappAhl

Arbetet med att digitalisera kundklubben  
Life & Style by KappAhl fortsatte under året. 
Lanseringen i Norge hösten 2014 var en succé. 
De två första veckorna var kundklubbs-appen 
den mest nedladdade i landet och den har idag 
över 80 000 aktiva medlemmar. Appen lanseras 
på alla försäljningsmarknader under 2016. För-
utom bonus och personliga erbjudande kommer 
bland annat e-handeln att integreras i appen, så 
att kunderna kan handla direkt i appen och 
innehållet blir än mer individ anpassat. 

LIFE & STYLE VÄXLAR UPP

UTMANINGAR
»  Öka försäljningen 

i jämförbara butiker 
och antal varor 
per kund. 

»  Effektivare 
påfyllnings rutiner 
som ger mer tid till 
att serva kunder.

»  Inspirera och hjälpa 
kunderna att enkelt 
hitta rätt look.

»  Minska energi-
användningen och 
avfallsmängden.

MÖJLIGHETER
»  KappAhl är en efter-

traktad hyresgäst 
i butiksfastigheter.

»  Förstärka kund-
upplevelsen via 
butik i kombination 
med Shop Online.

»  Tydligare presen-
tation av looks och 
mer fokus på service 
i butik, för ökad 
 försäljning.

 

FÖRSÄLJNING PÅ VÅRA MARKNADER, MSEK

FÖRSÄLJNING 
7,5% av KappAhls  
totala klimatpåverkan.
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NYTT BUTIKSKONCEPT RULLAS UT
For You

Hösten 2014 lanserades det nya butiks-
konceptet For You, som är en av KappAhls 
största investeringar någonsin. Målet är tyd-
ligt: de nya butikerna ska inspirera och hjälpa 
kunden att enkelt hitta sin unika look. Tempot 
på ombyggnation till det nya konceptet är 
högt – hittills har 27 butiker byggts om och 
lika många planeras under året som kommer. 

Så fort du tar klivet in i en For You-butik 
märker du skillnaden – i allt från hur ljuset 
faller på väggar och kläder till placeringen av 
provrum och kassa. 

Vårt hållbarhetskoncept Future Friendly 
Fashion är en naturlig del av For You, där den 
miljövänliga butiksinredningen är fram-

tagen i linje med Svanens kriterier och kom-
pletteras med en ljus och varm färgskala. 
Det gör att butiken känns välkomnande och 
mer genomtänkt – helt enkelt ”mer för mig” 
som kund. 

Detta är ingen slump. Vi har pratat en hel 
del med våra kunder om vad de vill ha när de 
shoppar innan vi tog fram det nya konceptet. 

Redan nu kan vi konstatera att For You 
har landat bra hos våra kunder. Det framgår 
både i kundundersökningar och i försälj-
ningen i de ombyggda butikerna. 

Också tiden som kunderna stannar i 
butiken och genomsnittsköpen är klart 
högre i de ombyggda butikerna.

27
BUTIKER BYGGDES  

OM UNDER ÅRET



K A P PA H L  2 014/ 2 01 5    |   3 7

bildbyråbild för skiss

VÅRA VARUMÄRKEN FÅR EGNA BUTIKER
En viktig del i vår plan för KappAhl är att 
utveckla våra starka varumärken och göra 
dem tillgängliga för fler. Ett steg i denna 
riktning är att öppna fristående butiker. 
Första egna butiken för populära baby-
kollektionen Newbie, Newbie Store, 

 öppnade  hösten 2014 och har varit en 
 försäljningssuccé från start. Ytterligare 
två Newbie Store öppnar hösten 2015. 

I november 2015 öppnar första butiken 
för varumärket Hampton Republic 27.

BRA SOM JAG ÄR
För andra året i rad bjöd KappAhl in 
barn att designa motiv på t-shirtar 
som beskriver vad ”bra som jag är” 
betyder för dem. Tävlingen var en del 
av KappAhls kampanj som stödjer 
barnorganisationers arbete genom  
att lyfta budskapet att alla barn och 
unga är bra precis som de är. I Sverige 
 stödjer KappAhl Bris, i Norge Kors på 
Halsen, i Finland Mannerheim förbundet 
och i Polen Nobody’s  Children Foun-
dation (FDN).

Vi står för sunda ideal. Alla duger som de är. Vårt mål 
är att kunden ska känna sig perfekt, och hjälpa dem 
att lyfta fram ”mer av mig”. Därför har vi som policy 
att använda modeller och skyltdockor med sunda 
 former och vi säljer inte plagg som kan uppfattas 
som stötande. Vi går även igenom vår marknads-
föring noggrant före lansering. Vår inställning har 
bidragit till få anmälningar mot vår marknadsföring, 
vilket annars är relativt vanligt i modebranschen. 
2014–2015 gjordes tre anmälningar till Reklam-
ombudsmannen för påstådd könsdiskriminering 
i kampanjen Wear it Like a Star. KappAhl friades. 

TUFFT I POLEN
Våra butiker i Polen har haft en tuff period. 
Under året påbörjades därför insatser för 
att koncentrera verksamheten till färre 
städer och introducera Shop Online i 
november 2015.

SUNDA IDEAL
I VÅR REKLAM 
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FLAGGSKEPPSBUTIK 
I STOCKHOLM
Strax efter årets utgång, i september 2015, 
öppnades en ny flaggskeppsbutik på Drott-
ninggatan i Stockholm. Butiken är förpackad 
i en exklusivare version av KappAhls nya 
butikskoncept, For You. Nedervåningen är 
formad som ett inbjudande showroom. På 
andra våning finns avdelningar för dam, herr, 
barn och en Newbie shop-in-shop.
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När kunderna lämnar butiken fortsätter vårt engagemang. Vi 
hjälper dem att vårda sina kläder väl, erbjuder textilinsamling 
och stödjer forskning för att utvinna fibrer ur gamla textilier. 

När kunderna väl går ut ur vår butik med nya kläder 
i sin påse har resan bara börjat för plaggen. Hur 
den resan ser ut har stor betydelse för hållbarheten 
och bilden av oss. I genomsnitt kommer plaggen 
att användas i drygt två år, och tvättas ett flertal 
gånger, vilket innebär stor miljöpåverkan. Vi arbe-
tar för att hjälpa kunderna att vårda sina kläder 
på ett hållbart sätt under den tiden, bland annat 

genom bra tvättråd. Och att lämna tillbaka dem 
till oss, för återvinning eller återanvändning, när 
det är dags för något nytt. 

Att förstå våra kunder är avgörande. Här menar 
vi inte bara vilka kläder de vill ha, utan även hur 
de ser på hållbarhet. Därför genomför vi regel-
bundna kund undersökningar som sätter fingret 
på det  viktigaste. 

HJÄLPER KUNDEN 
VÅRDA SINA KLÄDER

KappAhls kläder ska hålla hög kvalitet med snitt som kan 
användas länge. Genom att hjälpa kunderna vårda dem  
rätt, så  håller de ännu längre. Det är exempelvis smart att  
undvika tork tumlaren och sköljmedlet samt att tvätta i lägre 
 temperatur. Det är även bättre för miljön. Bara genom att 
sänka från 60 till 40 grader halveras nästan energi åtgången. 
Fler tips finns i vår broschyr ”Tvätta rätt” på vår hemsida. 

 Viktiga händelser 
UNDER ÅRET   
Textilinsamling i alla svenska butiker | 
Kund undersökning kring synen på 
Kapp Ahl och mode, bland 1 500 kvinnor 
| Kundundersökning i hållbarhetsfrågor 
bland 2 500 kunder 

UTMANINGAR
»  Att alltid vara intres-

sant och relevant  
för vår kund.

»  Den höga konsum-
tionstakten kräver 
att vi minskar vår 
resursanvändning 
och åter använder 
samt återvinner mer. 

»  Konsumenten 
 saknar ofta till-
räcklig kunskap om 
 hållbar klädvård. 

MÖJLIGHETER
»  Bättre resurshante-

ring och ekonomi, 
bland annat tack 
vare resurseffektivi-
tet och återvinning.

»  Ökad träffsäkerhet 
och lojalitet i rela-
tionen till kunden. 

»  Uppfattas som en 
långsiktigt attraktiv 
och trovärdig 
 modekedja.   

KONSUMTION 
39,3% av KappAhls  
totala klimatpåverkan.

Vi älskar att prata med våra kunder. I år har vi intervjuat 1 500 
kvinnor om deras syn på oss och mode generellt. Det gav nyttig 
information till vår uppdaterade varumärkesplattform. I år 
gjorde vi även vår första kund enkät kring hållbarhetsfrågor 
någonsin, där 5 600 medlemmar i kundklubben fick svara på 
frågor om vad de tycker är viktigt, men också hur de tycker att 
KappAhl presterar på området. Viktigast för kund erna är att 
KappAhl arbetar med kvalitet, hållbara material, kemikalier 
och för bättre arbetsförhållanden hos leverantörer. 

SÅ TYCKER 
VÅRA KUNDER 



38 TON TEXTILIER 
SAMLADES IN
I Norden slänger vi i genomsnitt åtta kilo 
 textilier per person i hushållssoporna 
varje år. Det är inte långsiktigt hållbart. 
Faktum är att mer än 95 procent av det 
som slängs kan få ett längre liv. Sedan 
januari 2015 har vi därför insamling för 
gamla  kläder, textilier och skor i alla 
 KappAhls svenska butiker. 

Totalt har 38 ton textilier samlats in 
under året. Initiativet, som går under 
namnet Wear, Love and Give Back, lanse-
ras i Norge och Finland i oktober 2015. 
Målet är att de polska butikerna ska få 
textilinsamling under 2016. 

Detta är ett av sätten vi arbetar på för 
att kläder ska få längre liv och bland 
annat kunna återvinnas till nya material. 
Därutöver är vi medlemmar i Textiles for 
Recycling Initiative (T4RI), och följer 
aktivt andra intressanta utvecklings-
projekt och initiativ för effektivare åter-
vinning av gamla textilier.
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AFFÄRSKONCEPT
KappAhl ska vara en  
betydande mode
kedja i norra Europa

Prisvärt mode för  
många  människor

VISION

AFFÄRSIDÉ

Det är denna vision som driver KappAhl framåt. 
Varje insats, varje förändring, varje beslut ska 
i slutändan leda mot visionen. 

KappAhls affärsidé är ’’Prisvärt mode för många 
människor” – kvinnor, män och barn. Vi riktar 
oss särskilt till kvinnor mitt i livet.

STRATEGI 
KappAhls strategi för att nå ökad försäljning och 
lönsamhet bygger på att vi skapar:
• kundfokus i allt vi gör.
•  en tydlig position på marknaden och i vår huvud-

målgrupp.
• en attraktiv upplevelse i våra butiker.

•  ökad tillgänglighet för kunderna, bland annat via 
e -handel.

•  fler kontaktytor och stärkt relation med kunderna, 
via digital kommunikation.

• integration av hållbarhet i allt vi gör.

AFFÄRSMODELL
Vi är en helintegrerad modekedja som erbjuder 
våra kunder ett prisvärt, egendesignat och nyhets-
intensivt sortiment. Våra produkter tillverkas  
till bästa pris i stora volymer över hela världen. 
Varuflödet, från produktion till kund, sker i en 
hög effektiv logistikkedja. Genom effektiv kund-
kommunikation bygger vi varumärkeskännedom 
och lojalitet samt driver trafik till våra butiker.

Vi möter våra kunder i inspirerande självvals-
butiker med bra lägen och Shop Online. Kedjedrift 
är centralt för hela verksamheten och för att uppnå 
skalfördelar. Våra drivkrafter är affärsmässighet, 
kostnadseffektivitet och  hållbarhet. Sammantaget 
gör det att vi kan skapa ett långsiktigt attraktivt 
erbjudande för många människor.
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KappAhl har butiker i Sverige, Norge, Finland och 
Polen samt Shop Online på samtliga marknader 
förutom i Polen, där det lanseras i november 2015. 
Sverige är KappAhls enskilt största marknad. Värdet 
på KappAhls totala marknad uppgår till cirka 200 
miljarder kronor.

Inom modehandeln konkurrerar Kapp Ahl med 
internationella och lokala kedjor, fristående buti-
ker, varuhusens modeavdelningar, stormarknader 
samt sporthandeln. Mode konkurrerar även med 
andra varor och tjänster som får oss att må bra. Hit 
hör bland annat resor, sport- och skönhetsprodukter. 
Dagens modevärld är allt mer global och modet mer 
likartat på ett övergripande plan. Utvecklingen har 
gynnat stora modekedjor med kontroll över hela 
processen från design och inköp till försäljning. 

Det gör att kedjorna kan möta nya trender, köp-
beteenden och kundkrav snabbare. Kundernas 
intresse för att hämta inspiration och shoppa online 
fortsätter att öka. Detta är en trend som kedjorna 
har storleken, logistiken och tekniken för att möta 
effektivt.

Tydliga koncept skapar stadga i en trendkänslig 
modevärld. Trenderna är fler än tidigare och skiftena 
sker snabbare. Konsumenter blandar dessutom allt 
oftare kläder av olika stil, modegrad, kvalitet och 
pris.  

Hållbarhet kopplat till mode har blivit en allt 
viktigare fråga för konsumenter och andra intres-
senter under senare år. Denna utveckling påverkar 
modeföretagen och bidrar till nya affärsmodeller 
samt möjligheter att stärka varumärkena.

VÅR
 MARKNAD

*Omfattar utöver butikspersonalen även samtliga medarbetare på KappAhls huvudkontor och distributionscentral i Mölndal.
Vi har produktionskontor i Bangladesh, Indien, Kina och Turkiet med sammanlagt 146 (145) anställda. 

Nettoomsättning, MSEK: 2 516 (2 552)
Antal butiker: 167 (166)
Shop Online: Ja
Genomsnittligt antal heltidstjänster   
(omräknat): 1 417 (1 418)*
Konkurrenter: H&M, Lindex,  
Dressmann, Cubus med flera  

Nettoomsättning, MSEK: 562 (603)
Antal butiker: 61 (63)
Shop online: Ja
Genomsnittligt antal heltidstjänster (omräknat): 356 (377)

Konkurrenter: H&M, Lindex, Dressmann med flera

Nettoomsättning, MSEK: 1 196 (1 226)
Antal butiker: 100 (101)
Shop Online: Ja
Genomsnittligt antal heltidstjänster   
(omräknat): 601 (623)
Konkurrenter: H&M, Lindex,  
Dressmann, Cubus med flera

Nettoomsättning, MSEK: 314 (350)
Antal butiker: 40 (47)
Shop online: Lanseras november 2015
Genomsnittligt antal heltidstjänster (omräknat): 365 (390)

Konkurrenter: C&A, Zara, Vistula, H&M, Reserved med flera

SVERIGE

FINLAND

NORGE

POLEN



VÅR HÅLLBARHETSVISION
Vi agerar på ett ekonomiskt, 
miljö mässigt och socialt hållbart 
sätt och skapar mode med 
omtanke om vår  planet  
idag och i framtiden.

AFFÄRSKONCEPT
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Vi vill bidra till  
en bättre framtid  
för vår planet

Vi skapar långsiktiga 
 relationer med kunder, 
 medarbetare och 
 leverantörer

Prisvärt mode för  
många människor  
som produceras på 
ett ansvarsfullt sätt

FOKUS

FOKUS

FOKUS

FOKUS

FOKUS

FOKUS

FOKUS

FOKUS FOKUS

EXEMPEL PÅ AKTIVITET
2020 ska vi endast köpa in förnybar energi 
i vår verksamhet. EXEMPEL PÅ AKTIVITET 

Löpande se till så att alla leverantörers 
 produktionsenheter i Bangladesh omfattas av 
Bangladesh Accord on Fire and Building Safety.

EXEMPEL PÅ AKTIVITET 
Utveckla en effektiv metod för att mäta våra 
produkters hållbarhetsprestanda senast 2016.

EXEMPEL PÅ AKTIVITET
Målet att utbilda 1 100 bomullsodlare i hållbar 
odling genom BCI:s ”Fast Track Programme”  
till 2015. I år har vi utbildat hela 1 950 odlare. EXEMPEL PÅ AKTIVITET

Utveckla och implementera en ny hållbarhets-
utbildning för alla medarbetare som ska vara 
färdig senast vid utgången av 2015.

EXEMPEL PÅ AKTIVITET
Befästa vår höga standard inom kemikalie-
restriktioner genom att se över dem minst 
två gånger per år.

EXEMPEL PÅ AKTIVITET
Införa textilinsamling i samtliga butiker 
senast 2016. Under 2015 infördes det 
i samtliga svenska butiker. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITET
Löpande utbilda kvinnor vid vårt tränings-
center i Dhaka, Bangladesh, med målet att 
stärka dem. Garantera anställning hos våra 
leverantörer efter genomförd utbildning.

EXEMPEL PÅ AKTIVITET
100 procent användning av hållbart odlad  
bomull 2020, i form av ekologiskt odlad bomull,  
 BCI-bomull eller återvunnen bomull.

STRÄVA EFTER EN KLIMATNEUTRAL 
VERKSAMHET

FRÄMJA EN SOCIALT HÅLLBAR 
UTVECKLING HOS VÅRA  
LEVERANTÖRER

DESIGNA FÖR HÅLLBARHET

STÄRKA MÄNNISKORS, SPECIELLT 
KVINNORS OCH BARNS, POSITION I 
SAMHÄLLEN DÄR VI VERKAR

ENBART ANVÄNDA HÅLLBARA   
MATERIAL I VÅRA KOLLEKTIONER

AGERA ÖPPET OCH TRANSPARENT  
FÖR ATT INSPIRERA VÅRA KUNDER  
OCH MEDARBETARE

BIDRA TILL EN MILJÖ  
FRI FRÅN SKADLIGA ÄMNENARBETA FÖR HÅLLBAR 

RESURSANVÄNDNING  
I PRODUKTIONEN

STRÄVA EFTER ÅTERANVÄNDNING  
OCH ÅTERVINNING

FASHIONFRIENDLYFUTURE

VÅR HÅLLBARHETS-
STRATEGI 

KappAhls varumärke förknippas med 
mode, design och  kvalitet. Det står 
även för ansvar, omtanke och säkerhet. 
 Hållbarhet är integrerat i vårt dagliga 
arbete med  vårt hållbarhetskoncept  
Future Friendly Fashion och dess strategi 

Future Friendly Fashion 2020 med nio 
fokusområden. Här ser du dem och några 
exempel på våra 62 aktiviteter och mål 
inom respektive fokusområde. Hela 
 strategin finns på vår hemsida  
www. kappahl.se/vartansvar
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AFFÄRSKONCEPT

FINANSIELLA MÅL

 MÅL FR O M 2013/2014 UTFALL 2014/2015 UTFALL 2013/2014

OPERATIVA MÅL
KappAhls tillväxt ska genomsnittligen vara  
4 procent under en  konjunkturcykel.

–3,3% –0,2%

Rörelsemarginalen ska lägst uppgå till 10 procent. 4,5% 6,2%

FINANSIELLA MÅL
Den räntebärande  netto skulden ska inte annat  
än  tillfälligt överstiga 3 gånger EBITDA.

0,8 gånger EBITDA 1,0 gånger EBITDA

UTDELNINGSPOLICY
Utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av  
resultat efter skatt under förutsättning att  
 koncernen uppnår ovanstående  finansiella mål.

Styrelsen föreslår en utdelning om 
0,75 SEK per aktie. Det motsvarar 
51,7% av resultatet efter skatt.

0,75 SEK per aktie, 
 motsvarande 43,6% av 
resultatet efter skatt.
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PRIORITERINGAR UNDER ÅRET

MÅLOMRÅDE AKTIVITETER UNDER ÅRET FRAMÅT

ETT MODERIKTIGT  
KOMMERSIELLT  
SORTIMENT
Se även sid 18

Uppdaterad kundanalys för underlag till 
 framtida  sortiment. Genomlysning sortiment, 
volymer och  artikelbredd. 
Arbete med pris strategier i syfte att säkra 
 marginaler på grund av stigande dollarkurs.

Lansering av uppdaterade sortiments
strategier som är väl  integrerade 
i varumärkesplattformen.

ATTRAKTIVT  
VARUMÄRKE
Se även sid 35

Varumärkesplattformen utvecklas med kom
pletterande  kart läggning av kärnmålgruppen.
Utvecklad kundupplevelse med nya butiks
konceptet For You. Snabb utrullning med totalt 
27 ombyggda butiker hittills.
Utbildningsinsatser med syfte att skapa fler 
aktiva kundmöten i butik.

Fortsatt implementering varumärkes
plattform. Nya kommunikations
strategier och optimerad kanalmix.
Fortsatt högt tempo i utrullning av nya 
butiks konceptet. 
Fortsatta satsningar på kundservice.

DIGITALISERING
Se även sid 35

Åtgärder för ökad närvaro och räckvidd. Ny 
modern sajt lanseras, projekt för att  digitalisera 
kundklubben. Implementeringsplan påbörjas för 
nya kassa system.

Fortsatta satsningar på utveckling 
inom digitala kanaler, och digitalise
ring av kundklubben Life & Style by 
KappAhl.

VARUFLÖDE
Se även sid 32

Effektivare varuhantering som ger mer tid till 
säljfrämjande aktiviteter. 
Effektivare logistikflöde genom hela värde
kedjan med syfte att väsentligt sänka  lagret i 
butik och öka påfyllningsgraden från distri
butionscentralen. 
Nya arbetsrutiner i butik för att konvertera 
varuhantering till säljtid.

Fortsatt effektivisering av logistik
kedjan och varuhantering i butik.

EFFEKTIV  
FÖRSÄLJNING
Se även sid 35

Flera nya butiksvarianter sjösätts. 
Första fristående  konceptbutiken, Newbie 
Store, öppnas. 
Lanserar Shop Online i Norge och Finland. 
I Polen stänger totalt sju olönsamma butiker. 
Utvärdering av kosmetik sortiment pågår.

Shop Online öppnar i Polen. 
Fler Newbie Store öppnar.  

Första Hampton Republic 27butiken 
 öppnar. 
Fortsatt översyn av butiks nätet i 
Polen.

HÅLLBARHET
Se även sid 45

Hållbarhetsstrategi 2020 implementeras. 
 Analys av väsentliga områden genomförs.

Fortsatt arbete med prioriterade 
områden i  hållbarhetsstrategin.



AKTIENS UTVECKLING
KappAhl-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid 
Cap, sedan den 23 februari 2006. KappAhl-aktien ingår 
i Nasdaq index för sällanköpsvaror, Nasdaq Stockholm 
Consumer Discretionary.

Under räkenskapsåret har marknadsvärdet på 
aktien minskat med 32,4 procent. Det kan jämföras 
med  Nasdaq Stockholms All-Share index vars värde 
ökat med 11,0 procent och Nasdaq Stockholm General 
Retailers som ökat med 13,3 procent under samma 
period. Se sid 2 i års redovisningen del 2 för mer aktie-
information. Den finns på www.kappahl.com/ir

Aktien OMX Stockholm_PI
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36

40

44

48
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SIFFROR I SAMMANDRAG
NYCKELTAL sept–aug

2014/2015
sept–aug

2013/2014
sept–aug

2012/2013
sept–aug

2011/2012
sept–aug

2010/2011

Omsättningstillväxt, % –3,3 –0,2 3,6 –7,8 –2,7

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 198 272 252 –64 222

Rörelseresultat (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär, MSEK 208 295 202 53 222

Rörelseresultat (EBITDA) 333 400 396 156 441

Rörelseresultat (EBITDA) exklusive poster av engångskaraktär, MSEK 343 423 346 273 441

Summa avskrivningar, MSEK 135 128 141 220 219

Bruttomarginal, % 60,1 60,8 59,2 56,7 58,8

Rörelsemarginal, % 4,3 5,7 5,3 –1,4 4,5

Rörelsemarginal exklusive poster av engångskaraktär, % 4,5 6,2 4,3 1,2 4,5

Räntetäckningsgrad (ggr) 9 4 2,9 0,39 3,1

Netto räntebärande skulder, MSEK 282 460 661 1 673 2 266

Netto räntebärande skulder/Justerat EBITDA (ggr)1) 0,8 1,1 1,7 10,7 5,14

Soliditet, % 56,6 56,1 49,4 26,2 14,9

Eget kapital per aktie, SEK 21,36 20,12 18,42 3,85 6,93

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 21,3 19,99 18,42 3,85 6,93

Kassaflöde från löpande verksamhet/aktie, SEK 4,75 4,6 3,06 0,68 1,27

Börskurs, SEK 25,9 38,3 38,34 6,4 16,3

Börsvärde, MSEK 1 990 2 874 2 877 1 441 1 223

P/E-tal (ggr) 17,9 22,3 31,6 neg 17,9

Direktavkastning, % 0 0 0 0 0

Kurs/eget kapital per aktie, % 82 188 208 166 235

Resultat per aktie, SEK2) 1,45 1,71 1,32 –5,30 2,98

Utdelning/aktie, SEK (föreslagen 2013/2014) 0,75 0,75 0 0 0

Utdelningsandel av resultat efter betald skatt, % 0 0 0 0 0

Vägda genomsnittliga antal aktier 76 296 003 75 040 000 68 474 000 42 272 533 22 844 480

Antal aktier vid periodens slut 76 820 380 75 040 000 75 040 000 225 120 000 75 040 000

Antal aktier efter utspädning 76 296 003 75 522 814 75 040 000 225 120 000 75 040 000

1) Justerat för poster av engångskaraktär, se not 18 i del 2 av denna Årsredovisning.
2) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt/vägda genomsnittliga antal aktier efter utspädning. Resultat per aktie är omräknad för jämförelseperioder.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) sept–aug
2014/2015

sept–aug
2013/2014

sept–aug
2012/2013

sept–aug
2011/2012

sept–aug
2010/2011

Nettoomsättning 4 588 4 743 4 751 4 587 4 974

Kostnad sålda varor –1 832 –1 857 –1 937 –1 988 –2 048

Bruttoresultat 2 756 2 886 2 814 2 599 2 926

Försäljningskostnader –2 385 –2 469 –2 488 –2 527 –2 560

Administrationskostnader –173 –145 –150 –136 –144

Övriga rörelseintäkter – – 76 – –

Rörelseresultat 198 272 252 –64 222

Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 208 295 202 53 222

Finansiella intäkter 1 0 1 0 1

Finansiella kostnader –22 –68 –88 –166 –72

Resultat före skatt 177 204 165 –230 151

Skatt –66 –75 –74 6 –83

Årets resultat 111 129 91 –224 68
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STYRELSE
1

2

4
5

7
6

8

1. Anders Bülow 2. Amelia Adamo 3. Susanne 
Holmberg 4. Christian W Jansson 5. Pia Rudengren 
6. Michael Bjerregaard Jensen 7. Melinda Hedström 
8. Marie-Louise Jansson Bring 9. Marie Matthiessen

ANDERS BÜLOW
Född 1953. Styrelseordförande sedan 2012, 
ledamot i ersättningsutskottet samt 
revisions utskottet.  
Aktieinnehav: 35 000 aktier via bolag

AMELIA ADAMO
Född 1947. Styrelseledamot sedan 2004 
och ledamot i erbjudandeutskottet.
Aktieinnehav: 0 aktier

SUSANNE HOLMBERG
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2014, 
ledamot i ersättningsutskottet samt 
 ordförande i  erbjudandeutskottet. 
Aktieinnehav: 0 aktier 

CHRISTIAN W. JANSSON
Född 1949. Styrelseledamot sedan 2011, 
ordförande i ersättningsutskottet samt 
ledamot i revisionsutskottet.
Aktieinnehav: 0 aktier

PIA RUDENGREN
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013 
och ordförande i revisionsutskottet.
Aktieinnehav: 4 000 aktier

MICHAEL BJERREGAARD JENSEN
Född 1954. Ledamot och arbetstagar-
representant sedan 2013.
Aktieinnehav: 0 aktier

MELINDA HEDSTRÖM
Född 1966. Ledamot och arbetstagar-
representant sedan 2011.
Aktieinnehav: 0 aktier

MARIE-LOUISE JANSSON BRING
Född 1957. Suppleant och arbetstagar-
representant sedan 2014.
Aktieinnehav: 5 000 aktier

MARIE MATTHIESSEN
Född 1965. Suppleant och arbetstagar-
representant sedan 2008.
Aktieinnehav: 0 aktier

För information om övriga uppdrag,  
se Årsredovisningen Del 2.

3

9
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LEDNING
ANDERS DÜRING
Född 1965. Vd och koncernchef samt 
 finansdirektör. Anställd sedan 2013.  
Anders har en masterexamen från Handels-
högskolan i Göteborg.
Aktieinnehav: 0 aktier

KAJSA RÄFTEGÅRD
Född 1965. HR- och kommunikationsdirektör. 
Anställd sedan 1995. Kajsa har en 
socionom examen från Göteborgs 
 universitet. 
Aktieinnehav: 134 666 aktier

CARINA LADOW
Född 1957. Sortiment- och designdirektör.  
Anställd sedan 1993. Styrelseledamot  
i Scorett. 
Aktieinnehav: 125 000 aktier

CAMILLA WERNLUND
Född 1971. Försäljningsdirektör.  
Anställd sedan 2011. Camilla har  
en hög skole examen i ekonomi och  
marknads föring.
Aktieinnehav: 27 000 aktier

MARI SVENSSON
Född 1963. Inköp- och logistikdirektör.  
Anställd sedan 2000. Mari har en civil-
ekonomexamen från Handelshögskolan 
i Göteborg.
Aktieinnehav: 141 646 aktier

JOAKIM HOLMSTRAND
Född 1959. Marknadsdirektör.  
Anställd sedan 2014. Joakim har en examen 
från IHM Business School. Medlem i 
branschorganisationen Svensk
Handel Stils styrelse. 
Aktieinnehav: 10 000 aktier

1. Anders Düring 2. Kajsa 
Räftegård  3. Carina Ladow 
4. Camilla Wernlund   
5. Mari Svensson 6. Joakim 
Holmstrand

1

6

2

3

4
5



5 2   |   K A P PA H L  2 014 / 2 01 5

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls onsdagen 
den 2 december 2015 kl.10:00 på KappAhls huvud-
kontor i Mölndal på Idrottsvägen 14.
 
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda  aktieboken tors-
dagen den 26 november 2015, samt anmäla sig och 
eventuella biträden samma dag, gärna före kl 12.00, 
via e-mail till stamma@ kappahl.com. Anmälan kan 
också ske per telefon 031-771 55 00, fax 031-771 58 15 
eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 
431 24 Mölndal. 

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer 
och organisations- eller personnummer samt 
registrerat aktieinnehav anges. 

Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och 
lämnas senast på stämman, men ännu hellre före 
stämman. En fysisk person som företräder en 

Årsstämma 2 december 2015
Första kvartalet (sep–nov) 20 januari 2016
Andra kvartalet (dec–feb) 14 april 2016
Tredje kvartalet (mars–maj) 30 juni 2016
Fjärde kvartalet ( juni–aug) 13 oktober 2016

Uppdaterad finansiell kalender publiceras löpande 
på www.kappahl.com/ir

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
 juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia 
av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får 
anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl 
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och 
det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida 
www.kappahl.com/ir. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltar-
registrerade genom banks notariatavdelning eller 
enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta regist-
rera aktierna i eget namn för att kunna delta på 
stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste 
vara verkställd senast torsdagen den 26 november 
2015. Det innebär att aktieägaren i god tid dess-
förinnan måste meddela förvaltaren.

Fullständig kallelse publiceras separat och i enlig-
het med bolagsordningens bestämmelser.

Välkommen!

KappAhls årsredovisning del 1 på svenska och eng-
elska skickas till aktie ägare och andra intressenter 
som efterfrågat den. Beställning kan göras via  
www.kappahl.com/ir. KappAhls årsredovisning 
del 2 finns för nedladdning på hemsidan.



HÄR HITTAR DU 
SIFFRORNA
Vill du läsa del 2 av  
vår årsredovisning?  
Den finner du på  
www.kappahl.com/ir. 
I den hittar du även 
vår bolagsstyrnings-
rapport, väsentlighets- 
analys och GRI-index. 

KappAhl AB (publ) 
Box 303 | Besöksadress: Idrottsvägen 14

431 24 Mölndal
Tfn 031-771 55 00 | Fax 031-771 58 15

Kontakta oss gärna via kontaktformuläret  
på www.kappahl.se/kontakt  

eller via info_se@kappahl.com
www.kappahl.com



kappahl.com
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