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” tydliga koncept

och inspirerande
shoppingupplevelser
är vägen framå t ”

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 att inspirera och guida
kvinnan mitt i livet. 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt och vår
ambition är att detta ska öka varje år.
2015/2016 VAR OMSÄTTNINGEN 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka
4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006.

DETTA ÄR KAPPAHL
KappAhl är en helintegrerad modekedja som
erbjuder ett prisvärt, egendesignat sortiment.
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VÅR VÄRDEKEDJA
Vi arbetar för att skapa en lönsam och hållbar verksamhet
i hela vår värdekedja.
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VÅR KUND
Vi har alltid vår kund i åtanke och
vi arbetar för att skapa mode som
ger henne en bra känsla.
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OM ÅRSREDOVISNINGEN
DETTA ÄR KAPPAHLS ÅRSREDOVISNING för perioden september 2015 till augusti 2016, del 1. Förra rapporten offentliggjordes 4 november 2015.
I denna del av årsredovisningen presenteras 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, väsentlighetsanalys, 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. Information om hållbarhet presenterad i årsredovisningen har inte granskats av en extern part. Ethos International, som är
en konsultbyrå specialiserad på hållbarhet, har bistått KappAhl i att uppdatera väsentlighetsanalysen för att definiera väsentliga aspekter för
2015/2016 samt säkerställa att innehållet i rapporten följer ramverket GRI G4 nivå Core.

KAPPAHL I SIFFROR
2015/2016
Omsättning 4 724 (4 588) miljoner kronor
Bruttomarginal 61,8 (60,1) %
Rörelsemarginal 7,4 (4,3) %
Vinst per aktie efter utspädning 3,19 (1,45) kronor
4 047 medarbetare
38 % hållbarhetsmärkt mode
12 nya butiker, varav tre Newbie Store och två Hampton Republic 27-butiker
298 inspektioner och uppföljningsbesök hos våra leverantörer
128 ton textilier insamlade i vår textilinsamling

At KappAhl our purpose is to create a better everyday life
for the woman in the prime of life, and her family, through
offering a wide range of well-designed and feel good
fashion, always in a sustainable way.
K APPAHL 2015/2016
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TIMELESS FASHION
En svart byxa med bra passform som behåller svärtan tvätt efter tvätt. En vit skjorta. En v-ringad pullover. En klänning som
fungerar till både fest och vardag. Plaggen med en design som håller över tid och som får din garderob att hänga samman.
Säsong efter säsong. På KappAhl kallar vi det Timeless Fashion. Det är en garderob som består av plagg som just du gillar
att bära, är enkla att variera och komplettera och som passar alla tillfällen.

KLASSIKER I SPORTIG PREPPYSTIL
På Hampton Republic 27 hittar du klassiker i sportig preppystil. Snygga och bekväma tröjor, blazers, skjortor, t-shirts, tenniströjor och chinos.
”Always look great, no matter the occasion” är den outtalade dresscoden på Hampton Republic 27. Inspirationen kommer från det goda livet i den
stilbildande semesterorten the Hamptons som ligger längs Route 27, några timmars bilfärd från New York.
Konceptet har vuxit sig starkt hos KappAhls kunder de senaste åren och gått från att enbart omfatta herrmode till att även omfatta Dam och Barn.
Under året har KappAhl även öppnat de två första fristående Hampton Republic 27-butikerna, i Stockholm och Göteborg.

TUFFA YTTERPLAGG FÖR TUFFA BARN
Med ytterkläder från Kaxs håller sig leksugna barn varma och torra oavsett väderlek. Kaxs Proxtex är ytterplaggsserien
där samtliga plagg har tejpade sömmar och en vattenpelare på 10 000. Plaggen är designade för att vara smidiga i vardagen och
är lätta att ta på och av. De har bra passform och är tillverkade i material av hög kvalitet. Kaxs har varit en succe ända sedan
starten 2008 och kom till på kundernas efterfrågan. Unisexkollektionen karakteriseras av starka färger,
grafiska tryck och ”mix and match”.

K APPAHL 2015/2016
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VÅ R K U N D

MODE MED RÄTT
KÄNSLA FÖR DIG
VI VILL STÄRKA KVINNORS SJÄLVBILD. Vi
vill få kvinnor att känna sig bra i sig själva. Och vi
drivs av övertygelsen att när man känner sig bra,
ser man bra ut.
Vi känner vår kund väl. Hon gillar kläder och vill
känna sig snygg och kvinnlig. Men också bekväm.
Därför arbetar vi med passform och erbjuder kläder i många storlekar. Vi hyllar mångfalden av
kroppsformer och jobbar stenhårt med att skapa
smickrande skärningar för olika kroppstyper.
Vår kund tycker att kläder är kul. Men styling
och matchning är inte alltid så enkelt. Våra kompetenta medarbetare kan med sin stilkänsla och
kunskap om vårt sortiment inspirera och guida
kunden till att hitta rätt. Både vad det gäller passform på kläder och förslag på passande accessoarer.

8

|

K APPAHL 2015/2016

Vår kund vill ha ett varmt bemötande och prisvärda kläder. Det ska vara enkelt att hitta det hon
söker. Både i butik och online. Både när hon handlar till sig själv och när hon handlar på herr- och
barnavdelningen.
Det är också viktigt för vår kund att kläderna är
hållbart producerade. Vi erbjuder mer hållbara
material och arbetar med att ständigt förbättra
vår leverantörskedja och skapa goda arbetsvillkor
hos våra leverantörer. Vi strävar efter att minska
vår klimatpåverkan och inspirerar vår kund till
rätt klädvård och att lämna färdigburna kläder till
vår textilinsamling.
När alla bitar faller på plats känns det rätt.
Mode är en känsla. Vi hjälper vår kund hitta den.

It is time that fashion makes you feel.
Tänk om vi alltid insåg hur vackra vi är.
Tänk om vi alltid kände oss s jälvsäkra i våra kläder.
Och tänk om plaggen alltid lyfte fram våra bästa sidor.
Just därför designar vi inte för modeller på en catwalk, utan för dig.
Det är på tiden att mode ger dig styrka. Och det tänker vi kämpa för.

K APPAHL 2015/2016
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V D O M Å R E T S O M G ÅT T

ÖKAD TYDLIGHET
FÖR KUNDEN
2015–2016

» Under året har ett
stort förändrings
arbete tagit form och
resultatet vänt uppåt.
» Drivkrafterna har
varit att utveckla
KappAhls kund
erbjudande, förstärka
bruttomarginalen
och fortsatt kostnadskontroll.
» Framgångsfaktorer
har bland annat varit
gradvisa förtydliganden av kollektionerna
samt ett aktivt arbete
med pris- och kampanjstrategierna.

DANNY FELTMANN
ÅLDER 48
AKTUELL
Ny vd och koncernchef för KappAhl
sedan 1 december
2015.
BAKGRUND
Gedigen erfarenhet
från ledande befattningar inom modeoch detaljhandeln,
bland annat från
H&M, Bang & Olufsen
och Karmameju.
Styrelseordförande i
Joe & the Juice och
Beck Söndergaard.
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DU HAR VARIT PÅ KAPPAHL I NÄSTAN ETT ÅR NU.
BESKRIV DITT FÖRSTA ÅR SOM VD.
Fantastiskt! Under året har jag besökt nästan 50
butiker, företagets alla funktioner och flera produktionskontor i Asien. Jag har fått ett oerhört
varmt mottagande överallt och det har varit
mycket spännande att lära känna medarbetarna,
men också KappAhls processer och företagets
k ultur. Det har varit inspirerande, motiverande
och ibland också utmanande.
UNDER ÅRET HAR DU SJÖSATT KAPPAHLS NYA
AFFÄRSPLAN ”CLARITY FOR THE CUSTOMER”.
VAD VAR DIN TANKE BAKOM AFFÄRSPLANEN?
Vår kund, kvinnan mitt i livet, har en central roll
för oss eftersom hon tar många köpbeslut och även
handlar till övriga familjemedlemmar på herr- och
barnavdelningen. Vårt mål är att KappAhl ska
vara förstahandsvalet för henne.
HUR GÖR NI DET?
Allting börjar med bra kollektioner som uppskattas av vår kund. Det är viktigt att vi hjälper henne
att hitta rätt och gör shoppingupplevelsen guidande och inspirerande. Det kan i vissa fall betyda
färre artiklar men tydligare koncept, som hjälper
kunden att hitta plagg och accessoarer som känns
rätt för henne. För oss handlar en inspirerande
shoppingupplevelse inte enbart om det enskilda
plagget, utan också om vår kommunikation, butiker, säljmaterial, paketering och presentation.
VAD FOKUSERADE NI PÅ UNDER 2016?
Vi har jobbat vidare med damkoncepten för att få
dem mer sammanhängande vad gäller stil, färg,
mönster och kvalitet och på så sätt göra det ännu
enklare för kunderna att koordinera sina plagg.
Genom vår nya kommunikationsstrategi Feel, som
lanserades under hösten 2016, samlar vi också vårt

uttryck och får en ännu tydligare och enklare kommunikation. Kommunikationsstrategin bidrar också
till förflyttningen från kuponger och rabatter till
produkt och känslor. Sammantaget blir vi tydligare
i vår kommunikation mot vår kund.
NÄR DET GÄLLER FYSISKA BUTIKER, HUR SER
EXPANSIONSPLANERNA UT DE NÄRMSTA ÅREN?
Antalet KappAhl-butiker kommer antagligen vara
detsamma de nästkommande två till tre åren, men
vi går igenom samtliga butiker för att säkerställa
att de optimeras och att vi är så effektiva som möjligt på de kvadratmeter vi har. Vi ser löpande över
koncept, omorganiserar, bygger om, öppnar och
stänger butiker för att säkerställa en så hög
försäljning per kvadratmeter som möjligt.
HUR SER DET UT FÖR KONCEPTBUTIKERNA?
Vi har öppnat fler fristående konceptbutiker under
året. Totalt hade vi vid årets utgång sex butiker;
fyra Newbie Store och två Hampton Republic
27-butiker. Båda koncepten kommer nu att
utvärderas.
DU HAR OCKSÅ GJORT EN DEL FÖRÄNDRINGAR
I ER ORGANISATION, BERÄTTA!
För att vi ska nå våra mål är det viktigt med sam
arbete mellan olika funktioner. Därför har vi
under året omorganiserat verksamheten och har
introducerat en matrisorganisation. Vi har också
gjort stora satsningar på att utbilda våra ledare
för att stärka organisationen.
Vår företagskultur genomsyras av våra värdeord; teamkänsla, kreativitet, tydlighet, energi och
mod. Mod är särskilt viktigt för oss just nu. Om
man ska man göra en så stor förflyttning som vi
gör är det viktigt att vi vågar testa nya vägar och
göra det på allvar och rejält! Nyfikenhet är så klart
ett annat viktigt redskap.

K APPAHL 2015/2016
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V D O M Å R E T S O M G ÅT T

HUR SER MEDARBETARNA PÅ AFFÄRSPLANEN?
Jag ser en stor entusiasm för våra mål och den plan
vi har lagt för de närmsta åren – och det gör mig
mycket stolt. Medarbetarnas engagemang syns
också i årets medarbetarstudie där samtliga frågeområden har en positiv utveckling. Jag är övertygad att det finns en enormt stark koppling mellan
personalens tro på organisationen och de resultat
vi skapar. Det är viktigt att man gillar sina kollegor
och de utmaningar man ställs inför på jobbet, men
också att man känner att man är en del av något
större och jag tycker att den känslan har vuxit
under året.

”

KAPPAHL HAR OCKSÅ STÄRKT
HÅLLBARHETSORGANISATIONEN, HUR DÅ?
Ja, under året har vi sett över vår hållbarhetsorganisation och stärkt den med nya roller inom design
och sortiment samt kommunikation. Alla funktioner på KappAhl har ansvar att driva hållbarhets
agendan i sin del av organisationen och vi vill stärka
förståelsen för hållbarhet i hela företaget. Under
året har vi till exempel gjort investeringar i en
hållbarhetsutbildning för vår design- och inköpsavdelning och medarbetarna på produktionskontoren. Vi tycker att det är viktigt att vi redan i
designfasen säkerställer att plaggen når upp till
våra krav och är långsiktigt hållbara.

VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR
KAPPAHL INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET?
Att göra resan mot ett allt mer hållbart sortiment
lönsam. Det sker en förflyttning mot allt mer hållbart mode, både hos konsumenter och producenter, och vi är glada att vi är med på den resan. Vi vet
dock att kunderna huvudsakligen väljer plagg och
accessoarer efter modegrad och känsla och därför
är det viktigt att vi kommunicerar på rätt sätt.
VART ÄR KAPPAHL PÅ VÄG NU?
Tanken med Clarity for the Customer är att
KappAhl om några år ska vara en modekedja med
omnichannel-närvaro. Redan idag börjar 80 procent av våra kunder sin shoppingresa digitalt,
oavsett om de senare avslutar köpet online eller i
butik. Därför vill vi nu förfina våra interna processer och säkerställa att vi har en modern plattform
genom investeringar i affärssystem. Det är en
förutsättning för att kunna skapa en effektiv och
lönsam verksamhet framöver.
NÄR DU TITTAR TILLBAKA PÅ DITT FÖRSTA ÅR
PÅ KAPPAHL, VAD ÄR DU MEST STOLT ÖVER?
Resultatet! Under året har vi genom en stor
gemensam insats vänt en negativ trend. Tillsammans har vi lyckats öka försäljningen och stärka
vår rörelsemarginal. Det är en bra utgångspunkt
när vi nu tar oss an verksamhetsåret 2016/2017!

All ting börjar med bra
kollek tioner som uppska tt as
av vår kund.

12
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DETTA ÄR KAPPAHL
På KappAhl är VÅRT SYFTE att skapa en bättre vardag för kvinnan mitt
i livet, och hennes familj, genom att erbjuda ett brett utbud av väldesignat
och hållbart mode som ger en skön känsla.
VÅR AFFÄR
Vi når framgång genom att skapa hållbar tillväxt och lönsamhet. Det i sin tur ger oss möjligheter att
investera och utvecklas, men också en attraktiv aktie. Vi når våra mål genom att:
• vara en tydlig destination för vår kund
• erbjuda ett attraktivt och välkoordinerat sortiment
• skapa en högpresterande sälj- och serviceorganisation
• guida kunderna till moderna och inspirerande shoppingupplevelser
• ständigt utveckla våra butiker och Shop Online
• stärka vårt varumärke för att skapa lojala kunder
• integrera hållbarhet i varje del av vår verksamhet

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
Hållbarhet är integrerat i vårt dagliga arbete genom vårt hållbarhetskoncept
Future Friendly Fashion. Det bygger på att vi:
• följer globala riktlinjer och principer från till exempel FN (inkl. ILO) och OECD
• tillämpar försiktighetsprincipen
• arbetar proaktivt
• samarbetar för att nå långsiktigt hållbar utveckling i branschöverskridande frågor

Läs mer
om vårt affärskoncept, vår närvaro
och våra finansiella mål och
hållbarhetsmål på sid 44–49.

K APPAHL 2015/2016
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M E D A R B E TA R E

Vår kul tur

TEAMKÄNSLA Vi samarbetar och bemöter varandra professionellt.
KREATIVITET Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt.
TYDLIGHET Vi fokuserar på det viktigaste och eftersträvar enkelhet.
ENERGI Vi är engagerade, handlingskraftiga och u thålliga.
MOD Vi vågar pröva nytt och tar eget ansvar.

14
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EN KREATIV ARBETSPLATS

Vi är idag en av Nordens ledande modekedjor med cirka 4 000
anställda i nio länder. Vi jobbar med allt från design och försäljning
till marknadsföring och distribution och tillsammans säljer vi hundra
tusentals plagg varje dag. Att inspirera och guida vår kund till rätt
mode för henne är centralt för varje medarbetare på KappAhl.
VI SOM JOBBAR PÅ KAPPAHL har olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Men, vi har
alla samma drivkraft: att ge många människor
möjligheten att vara välklädda. Varje dag får vi
energi och inspiration av våra kunder. Vårt jobb är
att ge dem samma sak tillbaka.
Vi ser en enorm potential i alla våra engagerade
medarbetare, och vi tror på dem. Deras beslut i
vardagen gör att vi uppnår våra mål, på kort och
lång sikt. Vi är lyhörda för det våra medarbetare
tycker är utmanande och vill förändra, och arbetar
ständigt för att förfina våra processer.
Det är viktigt för oss att ta ansvar för goda arbetsvillkor på KappAhl och vi arbetar aktivt med frågor
som jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Arbetet tar sin grund i våra policys och de övergripande
affärstrategierna. Alla som arbetar på KappAhl
informeras om våra etiska riktlinjer och vad de
innebär i syfte att skapa förhållningssätt i viktiga
frågor som korruption och intressekonflikter.
Ett aktivt arbete med kulturen har fått till
resultat att vi ser en minskande trend, från redan
låga nivåer, i antalet medarbetare som upplever
att de diskrimineras på något sätt (Läs mer i del 2,
sid 49).

ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

» Genomfört 47 000 utbildningstimmar i hela koncernen
» Å rets medarbetarundersökning visar goda resultat, våra
medarbetare är stolta över att arbeta på KappAhl

I Sverige, Finland och Norge omfattas samtliga
medarbetare av kollektivavtal, vilket representerar
87 procent av KappAhls anställda. I övriga länder
tillämpas nationell lagstiftning. I dessa länder
väljer vi i vissa fall att förstärka anställnings
villkoren utöver lagstiftning.
OMTYCKT ARBETSPLATS
KappAhl är en omtyckt arbetsplats som erbjuder
omväxlande utmaningar och möjligheter till
v idareutveckling. Här finns plats för den som vill
utvecklas, prova på internationellt arbete och göra
karriär. Vår målsättning är att sju av tio chefs- och
specialisttjänster ska tillsättas internt.
MÖJLIGHET ATT VÄXA
Vi vill ge våra medarbetare möjligheter att växa.
Genom KappAhl Academy erbjuds kurser och
utbildningsprogram för anställda på alla nivåer.
Alla medarbetare har under året fått ta del av kompetensutveckling, i snitt 11,6 utbildningstimmar per
medarbetare. Kundmötet och hållbarhetsfrågorna
genomsyrar alla våra utbildningar för att på bästa
sätt kunna möta våra utmaningar, idag och imorgon.

NYCKELTAL MEDARBETARE

2015/2016

4 047

4 104

Heltidstjänster (omräknat)

2 812

2 885

91,5/9,5

92,6/7,4

» Genomfört en stor utbildningssatsning inom sälj och service
för all butikspersonal

Genomsnittlig ålder

37,3

35,8

Personalomsättning (%)

14,0

10,5

» Sju av tio chefs- och specialisttjänster har rekryterats
internt, vilket är i linje med vår målsättning

Utbildningstimmar per person

11,6

9,5

5,7

5,9

Sjukfrånvaro (%)

» Nå ökad effektivitet
och lönsamhet per
medarbetare och
arbetad timme.
» Ha rätt kompetens
på rätt plats i en
bransch i förändring.

MÖJLIGHETER

» Fortsätta vara ett
starkt arbetsgivarvarumärke och locka
rätt kompetens.
» Kan erbjuda goda
karriärmöjligheter
och internationella
erfarenheter.

2014/2015

Totalt antal medarbetare
Andel kvinnor/män (%)

UTMANINGAR

K APPAHL 2015/2016
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Alla medarbetare i butik har under året genomgått utbildningar i försäljning och service, med
fokus på kundmötet, i form av interaktiva e-learnings och ledarledd träning. Det har varit mycket
uppskattat bland våra medarbetare och vi har
också fått många hejarop från kunder som upp
lever att de får en bättre service.
UTVECKLAR ÄVEN CHEFERNA
För våra medarbetare i butik som siktar mot att bli
butikschefer erbjuder vi utbildningen KappAhl
Academy – Store Manager Trainees. Utbildningen
rustar medarbetarna för de utmaningar de kommer ställas inför som butikschefer genom både
praktisk och teoretisk utbildning.
De som redan arbetar som chefer på KappAhl
kan söka till vårt High Potential-program, en kvalificerad utbildning inom affärsmannaskap och
ledarskap i samarbete med IHM Business School.
Programmet utvecklar deltagarna ledaregenskaper och ger dem verktyg att ta mer ansvar, utöka

sitt nätverk och skapa en strategisk förståelse för
sin roll och hela KappAhls verksamhet.
Bra chefer behöver verktyg att bli ännu bättre
ledare. I år har vi fortsatt vår satsning på att ge
dem redskap för coaching och feedback. Vi vet att
genom engagerande och tydlig kommunikation
skapar vi rätt förutsättningar för våra medarbetare att fortsätta att utvecklas, samt att få erkännande för sin viktiga insats.
ÄVEN NY PÅ KAPPAHL SKA TRIVAS PÅ JOBBET
När vi rekryterar medarbetare till KappAhl söker
vi personer med driv och engagemang. Vi har en
uppskattad process för att nyanställda ska känna
sig välkomna och direkt kunna ta ansvar i sin nya
roll. I vår interaktiva introduktion för nyanställda
läggs stor vikt på våra värderingar. Den får varje
medarbetare göra före första arbetsdagen. Vi vill
ge varje ny medarbetare de bästa förutsättningar
att redan från första arbetsdagen förstå och bidra
till vår kunds upplevelse av KappAhl.

#LIFEATKAPPAHL
VILL DU VETA MER OM HUR DET ÄR ATT JOBBA PÅ K
 APPAHL?
På Instagram och Facebook samlar våra medarbetare bilder från vardagen
i butik och på huvudkontoret under hashtagen #lifeatkappahl
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på KappAhl, kan du läsa omdömen
på www.careereye.se/arbetsgivare/kappahl

JÄMSTÄLLT I TOPP
VI HAR EN JÄMSTÄLLD LEDNINGSGRUPP och
styrelse. Det gjorde att vi uppmärksammades
på AllBrights Vita Lista 2016 som rankar
svenska noterade bolag utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Bara 32 av Stockholms
börsens 282 bolag kvalade in på den vita
listan. Vi är stolta över att vara ett av dem.
Läs mer på www.allbright.se/rapporter/

ÄR KAPPAHL ÅRETS
EMPLOYER BRANDING-
FÖRETAG 2017?
KAPPAHL ÄR ETT STARKT arbetsgivarvarumärke och vi lockar till oss många talanger
varje år. Hösten 2016 har vi därför nominerats
till Årets Employer Branding-företag 2017 av
Universum. Håll tummarna för oss!

Vill du jobba hos oss?

På www.kappahl.se/lediga-jobb hittar du våra lediga tjänster.
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En a tt rak tiv arbetsplats
– RÖSTER FRÅN KAPPAHLS MEDARBETARE

”
”
”

Det är en rolig arbetsplats med tydliga mål och höga ambitioner som smittar av sig på mig som medarbetare, vilket gör att
man växer både i sin yrkesroll och även i sig själv som person.

NÖJDA MEDARBETARE
VI TYCKER ATT DET ÄR VIKTIGT att
KappAhls medarbetare trivs på jobbet.
När KappAhls medarbetare fick betygsätta KappAhl som arbetsplats i den
årliga medarbetarenkäten blev det höga
poäng, 6,0 (5,7) av 7 möjliga. Utvecklingen inom alla frågeområden är positiv,
till exempel steg betyget på vårt hållbarhetsarbete från 6,0 förra året till 6,3 i år
på den sjugradiga skalan.
Studien bekräftar också vår tro att
våra medarbetare uppskattar sin arbetsplats. På en tiogradig skala gav hälften
av alla medarbetare KappAhl betyget nio
eller tio på frågan om de skulle rekommendera KappAhl som arbetsplats till
sina vänner och bekanta.
Vi ser också att vår utbildningssatsning ger avtryck – under året har vi
utökat antalet utbildningstimmar med
20 procent – ”KappAhl ger mig goda
f örutsättningar till utveckling” får
betyget 5,5 (5,3) av 7.
Vår medarbetarenkät KappAhl
Attitude Survey genomförs årligen och
svarsfrekvensen är hög, hela 90 procent
av våra medarbetare deltog i årets studie. Det visar på ett stort engagemang
för arbetsplatsen och att våra medarbetare känner sig delaktiga i vår framgång.

Jag får möjlighet att utvecklas och får utmaningar hela
tiden. Jag upplever att jag har stort inflytande i hur arbetet
ska läggas upp och utföras i min butik. Mina idéer tas till
vara på och jag blir hörd, sedd och respekterad.
Jag är stolt över att arbeta för ett företag med sådan bra
inställning till anställda, miljö, kvalitet och utveckling.
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VÅR VÄRDEKEDJA
KappAhls värdekedja är komplex och innehåller många utmaningar, men också
många möjligheter. Arbetet för att integrera hållbarhetsaspekten i alla delar av
värdekedjan – från design, till produktion, logistik, försäljning, marknadsföring
och konsumtion – tar stora steg framåt varje år. På efterföljande sidor kan du
läsa mer om hur vi arbetar för att skapa en lönsam och hållbar verksamhet i
hela vår värdekedja.

1. DESIGN & INKÖP

Vår design- och inköpsavdelning skapar runt 6 000 artiklar varje
år. För oss är det viktigt att skapa attraktivt, prisvärt
mode för kvinnan mitt i livet och hennes familj.
Plaggen ska också uppnå våra höga krav
på kvalitet och hållbar design.
Läs mer på sid 20.

5. KONSUMTION

På KappAhl har vi ett plagg hos oss i några
dagar eller veckor. En genomsnittskund
använder sina plagg i 2,2 år, enligt
WRAP*. Det är viktigt att plaggen
får ett längre liv än så och att de
sköts på ett sätt som minskar
den negativa miljöeffekten. När
kunden använt plagget färdigt
tar vi emot det, helt som trasigt, och skickar det vidare
för återanvändning eller återvinning.
Läs mer på sid 42.

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.

4. FÖRSÄLJNING

Hundratusentals människor besöker våra butiker och
Shop Online varje dag. Vi arbetar för att inspirera och guida
kunden att snabbt och enkelt hitta sin egen stil. Vi arbetar
också för att skapa än mer hållbara butiker och synliggöra
KappAhls värderingar.
Läs mer på sid 36.

2. PRODUKTION

KappAhl köper produktion
från cirka 200 leverantörer,
varav majoriteten finns i
Asien. Vi har produktionskontor i Kina, Bangladesh, Indien,
Turkiet och Myanmar. Förutom
goda leverantörsrelationer är
det också viktigt för oss att
säkerställa goda arbetsvillkor och
arbeta för en hållbar användning av
vatten, energi och kemikalier samtidigt som varorna håller hög kvalitet.
Läs mer på sid 26.

3. LOGISTIK

Varje år flyttas cirka 50 miljoner varor från våra leverantörer till vår distributionscentral och därefter vidare
till butikernas säljyta och hem till de kunder som handlar via Shop Online. Det är särskilt viktigt med timing,
att varorna når kunderna i rätt tid samt att vi använder
hållbara transportmetoder.
Läs mer på sid 34.

*WRAP, Valuing our clothes – The true cost of how we design, use and dispose of clothing in the UK, 2012.
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DESIGN OCH INKÖP

På vår design- och inköpsavdelning arbetar vi för att skapa
prisvärt mode som lyfter fram vår kunds stil och förstärker
hennes personlighet. Vi tar fram runt 6 000 artiklar varje år
– alltid utifrån våra kunders behov och med hållbarhet i fokus.

DESIGN & INKÖP

0,5% av KappAhls
totala klimatpåverkan.

0,5%
UTMANINGAR

» Skapa inspirerande,
attraktivt och tydligt
sortiment för vår
kund.
» Träffa rätt när det
gäller trender, storlekar, säsong och
efterfrågan.
» Begränsad tillgång
till hållbara lösningar och material.
» S äkerställa hög
k valitet till rätt pris.

MÖJLIGHETER

» Vår målgrupp växer,
vilket ofta förbises av
andra modeföretag.
» Ökad efterfrågan på
tydliga modekoncept
för kvinnan mitt i livet.
» F ler kunder efter
frågar hållbart mode.
» Ökad digitalisering,
allt fler shoppar
online.
» Hållbara beslut i
design och inköp som
bidrar till förbättringar
i hela värdekedjan.
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FÖRSTÅELSEN FÖR VÅR KUND och att kunna
förutse vad hon vill klä sig i kommande säsong är
centralt på vår design- och inköpsavdelning. Det är
med hennes behov i åtanke vi skapar det sortiment
som vi vill att hon ska uppleva som inspirerande
och attraktivt. Under året har vi vidareutvecklat
vår sortimentsmodell för dam med ett tydligare
erbjudande vilket har visat goda resultat.
Vi bevakar ständigt trender och tendenser, silhuetter och detaljer, för att hitta inspiration till kollektioner som känns rätt för just vår kund. Vi vill att vår
design ska få henne att känna sig bra som hon är och
att våra kollektioner ska bidra till en köpupplevelse
som är både inspirerande och guidande.

Våra kunder tycker hållbarhet är viktigt och
studier visar att över 80 procent av en produkts
påverkan på miljön avgörs redan i designfasen.
Vilka material vi använder, hur vi konstruerar
våra mönster och hur vi tänker att plaggen
kommer att användas påverkar plaggens totala
miljöpåverkan. Många hållbarhetsinitiativ inom
design- och inköp bidrar också till minskade
kostnader och en mer effektiv produktion.
Sortimentsarbetet styrs bland annat via strategier för sortiment och hållbarhet, produktpolicy
samt de kriterier för hållbar design som tagits
fram under året och som i skrivande stund håller
på att implementeras.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Ökat fokus på strategisk sortimentsutveckling med färre men mer välkoordinerade
modekoncept. • KappAhl Sustainable Design Contest genomfördes för första gången • Andelen
hållbarhetsmärkta plagg ökade från 24 till 38 procent • Fortsatt framgång för Newbie • Satsning
på Timeless Fashion – tidlös design som håller säsong efter säsong

Designar
prisvär t mode
för många!

ANDEL AV NETTOMSÄTTNING

Dam 52%
Barn 38%
Herr 10%

VÅR DESIGNFILOSOFI
PÅ KAPPAHL VILL VI HJÄLPA VÅR KUND att hitta och lyfta sin unika stil. Stilen ska förstärka hennes personlighet och alltid skapa
en skön känsla. Våra plagg ska ha rätt modegrad och bästa passform. Vi arbetar hela tiden för att utveckla den dolda designen i
våra plagg. Kläder från KappAhl ska vara bekväma och ha rätt detaljer på rätt plats. På vårt huvudkontor provar vi varje vecka nya
plagg på riktiga personer som får tycka till om passform och känsla. Det kan ingen provdocka förmedla!

K APPAHL 2015/2016
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VÄLKOORDINERADE MODEKONCEPT
VI ARBETAR STRATEGISKT med sortimentsutveckling. Under det senaste året har
vi fortsatt vårt arbete att göra vårt erbjudande till vår kund ännu tydligare. Genom att
dela upp vår damavdelning i fyra koncept har vi skapat en tydligare bild av vårt erbjudande och renodlat våra kollektioner. Tanken är att våra kunder ännu enklare ska
hitta sin stil och fler plagg som är enkla att koordinera.

Hej!

MARIA
SEGERGREN,
KappAhls nya sortimentoch designdirektör
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HUR ARBETAR KAPPAHL FÖR ATT SKAPA ETT
ATTRAKTIVT SORTIMENT?
– Vi fokuserar på vår kund! Vi vet att hon vill ha
spännande och intressanta kollektioner som känns
moderna och strävar efter att ge henne det. Vårt sortiment ska alltid vara tydligt och välkoordinerat. Vi
respekterar vår kund och hennes önskan om att vara
välklädd och fokuserar på att ta fram plagg och
accessoarer med rätt modegrad som får henne att
känna sig bra som hon är.
HUR ARBETAR NI STRATEGISKT
MED SORTIMENTUTVECKLING?
– Med all den kunskap vi har om vår kund kan vi ta
fram kollektioner med en tydlig tanke som bär hela
vägen från ritbordet till kundens garderob. Vi ser till
att fånga upp trender som är rätt för vår kund och att
de finns på plats i butik vid rätt tillfälle. Vi tar också
stora steg inom hållbarhetsområdet och integrerar
nu hållbarhetskriterier i designprocessen.

VAD HAR KAPPAHL UPPNÅTT UNDER ÅRET
INOM SORTIMENTSUTVECKLING?
– Vi ser att vår satsning på tydlighet, från koncept
till butik, ger resultat. Ett exempel är vår kollektion
Always Black med svarta byxor som är mycket
framgångrik.
VAD VAR DET SOM LOCKADE MED
ATT BÖRJA ARBETA PÅ KAPPAHL?
– Det finns så mycket potential! Och så är jag enormt
imponerad av hållbarhetsarbetet. Det är helt fantastiskt och något vi verkligen borde slå oss för bröstet
för mer.

STRÖMBERG
Med en förkärlek för italiensk elegans och väldressade klassiker
bjuder kollektionen Strömberg på
ett herrmode med självsäkerhet i
sömmarna. Strömberg är designad
av KappAhls designteam i sam
arbete med Glenn Strömberg. Han
är både delaktig i framtagningen
av kollektionen och står modell i
kampanjerna.

ALWAYS BLACK

Våra svar ta by xo
r i kollektionen Al
ways Black
finns i sex mode
ller vars pass fo
rm alltid ställer
upp. Både den sv
ar ta färgen och
stilen består.
Men de t vik tigas
te av allt: de känn
s br a at t
bära oavset t tillfä
lle. Kollektionen
är mycket
omtyck t av våra
kunder och är en
rik tig
förs äljningssuc
cé.

RÜKIE
MODE FÖR TWEENIES
VI VILL UPPMUNTRA MORGONDAGENS MODESKAPARE att designa hållbart mode. Därför lanserade vi i
år KappAhl Sustainable Design Contest, en tävling som för modestudenter som vill vara med och utveckla
framtidens hållbara designlösningar.
Lovisa Sandrine Malmberg Gomis som studerat vid modeskolan ESMOD i Paris, utsågs till årets vinnare. Hennes tävlingsbidrag bygger på idén att designa intelligenta plagg som kan ha varierande användningsområden och därmed längre livslängd. En blus som kan omvandlas till en festklänning till exempel.
Bidraget utgår från zero waste, en princip där spill minimeras vid tillverkningen, vilket helt är i linje med
tävlingens anda. Vinnarplaggen kommer att lanseras i KappAhls butiker under våren 2017.

TWEENIES, BARN MELLAN ÅTTA OCH TOLV
ÅR, inspireras allt mer av äldre tonåringar
och bloggare i sin klädstil och barnavdelningarnas utbud kanske inte alltid känns
rätt för målgruppen. Därför har vi utvecklat
Rükie, som är vårt svar på en tweenies önskan om schyssta kläder. Det är viktigt för
oss att kläderna är coola, men också att
plaggen förmedlar en varm och peppande
känsla. För att nå ut till våra tweenies har vi
marknadsfört konceptet i sociala medier
som Kik och Snapchat.

JURYN FÖR KAPPAHL SUSTAINABLE DESIGN CONTEST
Emilia de Poret, modejournalist • Kate Goldsworthy, doktor, Textiles of Environment Design (TED) i London
• Paul Laing, designchef, KappAhl • Karin Verdoes, designer, KappAhl • Eva Kindgren de Boer,
hållbarhetsansvarig produktion, KappAhl
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Modelabbet
I ATELJÉN PÅ HUVUDKONTORET i Mölndal designas alla kläder som säljs i KappAhls butiker. Många
olika erfarenheter, kunskaper och yrkesroller behövs
för att nå fram hela vägen inom design och inköp.
Bland medarbetarna finns designers, designassis
tenter, controllers, inköpare, inköpsassistenter,
mönsterkonstruktörer, design- och inköpschefer och
kollektionschefer. Under året har vi även förstärkt vår
inköpsorganisation med en hållbarhetsansvarig.
Inspiration till nya kollektioner kommer från alla
håll: dels från egna kundundersökningar och sortimentsråd med butiksrepresentanter, dels från resor
och modeveckor, trendsajter, tidningar och trend
spaningar 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 beslutsvägar när nya trender
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dyker upp och kvickt ska in i sortimentet. Då anlitas
leverantörer med kortare leveranstid i till exempel
Turkiet.
Vanligtvis pågår arbete med upp till tre säsonger
samtidigt och det skissas och funderas 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 skisser till mönster och
instruktioner. De skapar mönster, gör måttlistor, ändrar prover och är med på avprovningar. Allt för att
skapa bästa passform.
Inköparna bestämmer vad som ska tillverkas, hur
mycket och när. De sätter även priserna och sköter
förhandlingarna med våra leverantörer i samarbete
med våra egna kontor i produktionsländerna.

STORLEKAR
SOM HÅLLER MÅTTET

KÖPER DU KLÄDER i storlek 38 i Sverige?
Storlek 12 i Storbritannien och 44 i Italien? Storlekarna varierar beroende på
vilket EU-land du handlar i. Dessutom
kan de skilja sig från en modekedja till en
annan i samma land. Konstigt? Ja! Nu är
det dags att råda bot på problemet.
Sedan 1994 har det pågått ett europeiskt projekt för att harmoniera storlekarna i EU. Lotta Silow, som till vardags
arbetar som mönsterkonstruktör på
KappAhl, representerar Sverige i den
europeiska standardiseringsgruppen.
I år har gruppen enats om ett förslag
om en ny storlekstandard för dam-, herroch barnkläder. Förslaget utgår från
bystmått på överdelar och stussmått på
underdelar. Måtten mäts i centimeter och
nu kommer storlekarna spegla måtten.
En byxa som i dagsläget märks med storlek 38 kommer märkas med storlek 96
och passar dem med ett stussmått om
94-98 cm. Om det behövs kan det primära måttet kompletteras med ett
sekundärt mått, exempelvis längd.
Förslaget väntas klubbas våren 2017
och kommer att implementeras i EU-länderna under de närmsta åren. Arbetet
med en gemensam europeisk storleksstandard ligger helt i linje med KappAhls
ambition om ökad tydlighet för kunderna
och bra passform. Det nya storlekssystemet gör också att det blir enklare att
handla kläder online. Kan du dina mått
vet du vilken storlek du ska beställa!

UTBILDNING FÖR
HÅLLBAR DESIGN
VÅRT MÅL ÄR att alla våra produkter ska uppfylla våra krav på hållbar design. Vägen dit bjuder
på utmaningar och för att vara bättre rustade
genomgår hela vår design- och inköpsavdelning
en utbildning i hållbar design under 2016.
Inom ramen för utbildningen säkerställer vi att
alla våra designers, inköpare och medarbetare på
produktionskontoren har god kunskap om hållbarhetsutmaningarna inom exempelvis materialval, kemikalieanvändning och arbetsvillkor. Bra
för miljön, bra för oss alla!

38%

HÅLLBARHETSMÄRKT MODE
VARJE ÅR SKA ANDELEN HÅLLBARHETSMÄRKT
MODE öka på KappAhl. I år har vi använt ca 15 300
ton råmaterial till vårt sortiment varav 73 procent
utgörs av material från förnybara källor och <0,5
procent utgörs av återvunna syntetiska fiber. Hållbarhetsmärkta produkter på KappAhl är tillverkade
av mer hållbara material eller är certifierade enligt
Öko-Tex. Under året har vi ökat vår andel hållbarhetsmärkt mode från 24 till 38 procent.

FORTSATT FRAMGÅNG FÖR NEWBIE
NEWBIE ÄR ETT AV VÅRA mest framgångsrika koncept och dess fanclub växer varje dag. Konceptet
med barn- och babykläder präglas av ett prisvärt
sortiment som tål att användas och ärvas i generationer. Hållbarhetstanken har genomsyrat Newbie
ända från starten 2010 och bomullen har alltid
varit ekologisk. Från och med i år är samtliga plagg
tillverkade av hållbara material och många av
plaggen märks med GOTS – Global Organic Textile
Standards – som visar att plaggen är gjorda av
ekologiskt odlad bomull med stränga regler för
användning av kemikalier och höga sociala krav.
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PRODUKTION

Vår produktion har under året skett hos 203 (200) leverantörer,
främst i Asien men även i Europa. Vi ställer höga krav på våra leve
rantörer och arbetar ofta i branschinitiativ för att på bästa vis kunna
bidra till en hållbar utveckling inom miljö och sociala villkor i
produktionsländerna.
PRODUKTION

61,4% av KappAhls
totala klimatpåverkan.

61,4%
UTMANINGAR

» Bra leverantörer
utifrån kvalitet, pris
och hållbarhet, t.ex.
arbetsvillkor och
rättvisa löner i alla
produktionsled.
» Renare produktion,
sett till vatten, energi
och kemikalier.
» Tillgång till hållbart
odlade råvaror, t.ex.
hållbart odlad bomull.

90 PROCENT av våra inköp görs hos våra leverantörer i Asien. Vi utgår från vår hållbarhetsstrategi
i arbetet med de stora hållbarhetsutmaningarna i
produktionen. Här omfattas bland annat mänskliga rättigheter och korruption, arbetsvillkor och
löner, hållbara material, att skapa renare produktion och nå minskad användning av vatten, energi
och kemikalier. Vi ser stora möjligheter att bidra på
olika sätt och nå ut till de cirka 124 000 anställda
hos våra leverantörer och ännu fler som arbetar

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Blivit medlemmar i Canopy för mer hållbara cellulosafibrer • Blivit medlem i Ethical Trading
Initiative, ETI • Blivit medlemmar i Organic Cotton Acceleration, OCA • Modebranschinitiativet
SWAR där KappAhl är en av initiativtagarna, vann Årets hållbarhetspris på Habit Modegalan
• Mer än hälften av vår bomull kommer från mer hållbara odlingar • Etableringen i Myanmar fortgår

» Valutaeffekter på
inköpspriser.

MÖJLIGHETER

» Fördjupade samarbeten med leverantörerna, för högre
kvalitet och produktivitet.
» Bidra till hållbar
utveckling inom
exempelvis miljö
och arbetsvillkor i
produktionskedjan.
» Utnyttja flexibiliteten i att inte ha egna
fabriker.
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tidigare i värdekedjan. Vår bindande uppförande
kod är ett viktigt styrinstrument i arbetet, liksom
våra etiska riktlinjer samt strategier och riktlinjer för produktion. Vi har produktionskontor i
Bangladesh, Indien, Kina, Turkiet och Myanmar
som sköter den dagliga kontakten med våra leverantörer. Vi placerar vår produktion hos den leverantör
som på bästa sätt kan möta våra krav avseende pris,
kvalitet, hållbarhet och leveranssäkerhet.

MYANMAR – EN FRAMTIDSMARKNAD
UNDER ÅRET HAR KAPPAHL öppnat ett produktions
kontor i Myanmar och även lagt de första testordrarna.
KappAhl ser Myanmar som en framtidsmarknad, men landet har också många utmaningar på hållbarhetsområdet
och vi håller därför hårt på våra principer när vi väljer nya
leverantörer. KappAhl är medlem i Business for Social
Responsibility (BSR) och deltar i BSR Myanmar
Responsible Sourcing Working Group.

10

10 STORA LEVERANTÖRER
2015/2016 SVARADE DE 10 STÖRSTA leverantörerna för
30 (30) procent av våra inköp. 90 procent av våra varor
tillverkas i Asien. Samlad produktion innebär ökad kvalitet, bättre kontroll och större möjligheter till påverkan.

TRYGGA PRODUKTER UTAN FARLIGA KEMIKALIER
KEMIKALIEFRÅGAN ÄR CENTRAL i vår verksamhet
och är en fråga som påverkar både miljö och människor
längs hela värdekedjan, från odlare till kund. Vår Test
and Manufacturing Guide är vårt viktigaste styrmedel
när det gäller kemikalieanvändning i produktionen.
Arbetet styrs av REACH, EU:s kemikalielag, och vårt
medlemsskap i svenska Kemikaliegruppen. Vi arbetar
för att fasa ut allt fler kemikalier, exempelvis mjuk
görande phtalater.
För att säkerställa att varorna når upp till våra höga
krav arbetar våra kvalitetsingenjörer på huvudkontoret i
nära samarbete med våra produktionskontor. Vi arbetar
utifrån vår egenutvecklade process No Risk. Det innebär
att vi under året genomfört närmare tusen stickprovs

kontroller på färdiga varor i oberoende auktoriserade
laboratorier. Tester görs hos alla leverantörer. Vi prioriterar barnplagg och de plagg som vi har närmast huden
som underkläder, t-shirts och linnen.
Under 2015/2016 gjorde vi 932 stickprover och 98 procent av plaggen godkändes. De plagg som inte godkändes
kom främst från nya leverantörer som vi utbildar för att
säkerställa att de fasar ut de kemikalier som vi inte godkänner. Därefter gör vi nya tester för att säkerställa att
kemikalierna inte längre används. KappAhl har inte
återkallat några produkter under året på grund av
kemikalier.
Du hittar mer information om våra kemikalierestriktioner på www.kappahl.se/hallbarhet
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UPPFÖLJNING AV KODEN

VÅR UPPFÖRANDEKOD

KAPPAHL VILL BIDRA TILL EN LÅNGSIKTIG hållbar utveckling i de länder och
fabriker som vi köper varor från. Vår hållbarhetsstrategi tillsammans med uppförandekoden för leverantörer styr hur vi inom dessa områden samarbetar med leverantörerna
och deras fabriker.
Uppförandekoden, som våra leverantörer förbinder sig att följa, omfattar viktiga områden
som tvångsarbete, barnarbete, förenings- och organisationsfrihet, löner och arbetstider,
säkerhet på arbetsplatsen samt även miljöaspekter som till exempel korrekt vattenrening.
Vår uppförandekod finns att läsa på www.kappahl.se/hallbarhet

KAPPAHL FÖR EN LÖPANDE DIALOG kring uppförandekoden med våra leverantörer och våra med
arbetare på våra lokala produktionskontor genomför
varje år hundratals inspektioner och uppföljnings
besök hos våra leverantörer.
Vi har egna medarbetare som följer upp upp
förandekoden i tre steg: identifiera avvikelser för 
uppförandekoden, initiera förbättringsåtgärder,
övervaka och genom transparent dialog stödja
f örbättringsarbetet. En annan viktig uppgift är samarbete och koordinering med kollegor inom inköps
organisationen för att säkerställa att produktion sker
i fabriker som lever upp till våra krav.
När vi identifierar avvikelser mot våra krav är vår
målsättning att bidra till förändring istället för att
avbryta samarbete. Leverantör och fabrik får upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur avvikelserna
ska korrigeras på ett systematiskt och hållbart sätt,
när åtgärderna ska vara genomförda och vem som
ansvarar för att så sker. ”Förbättringsåtgärderna
gynnar oftast alla parter – arbetaren får en bättre
arbetssituation, leverantören får en bättre fabrik där
medarbetarna trivs och KappAhl får en mer hållbar
leverantörskedja”, förklarar Magnus Mattsson, chef
Global Social Compliance på KappAhl.
De vanligaste avvikelserna finns inom området
löner och arbetstider. Vi ser även utmaningar inom
exempelvis brandsäkerhet och anställningsvillkor.
Om leverantören inte samarbetar, en fabrik inte lever
upp till baskraven eller inte gör utlovade förbättringar begränsar vi eller stoppar orderläggningen.
Läs mer i del 2, sid 49.

INSPEKTIONER OCH UPPFÖLJNINGSBESÖK
UNDER 2015/2016 GJORDE VI 298 (418) inspektioner och uppföljningsbesök i leverantörernas
fabriker. Minskningen beror bland annat på att vi i år har färre nya leverantörer och att vi minskat
antalet fabriker i Kina.
Vi graderar fabriker beroende på hur väl de lever upp till våra krav: Ej godkänd, Tillfälligt godkänd och Godkänd. Ej godkänd innebär att fabriken inte uppfyller baskraven och därför inte är
aktuell för produktion åt KappAhl. Första gången vi inspekterar en fabrik graderas den, om den
uppfyller våra baskrav, alltid Tillfälligt godkänd då det krävs mer än ett besök för att verifiera hur
väl fabriken lever upp till våra krav. Inom tolv månader ska fabriken inspekteras igen och då leva
upp till kraven för Godkänd. Under den tid vi samarbetar med en leverantör och fabrik fortsätter
vi att regelbundet besöka fabriken och arbeta för ytterligare förbättringar. Under året har 100
procent av de nya fabrikerna knutna till ett produktionskontor (55 nya fabriker) inspekterats. De
fabriker som inspekterats i kategorin agenter och importörer ligger i riskländer eller har uppnått
ett visst ordervärde. 16 procent av de nya fabrikerna (38 nya fabriker) inom kategorin agenter
och importörer har inspekterats.
Alla inspektioner som gjorts under året på nya och gamla fabriker i riskländer inom kategorin
agenter och importörer motsvarar 78 procent av ordervärdet inom denna kategorin. Inspektioner
på nya fabriker som gjorts under året motsvarar sammanlagt 92 procent av vårt ordervärde. För
mer information om v idtagna åtgärder mot leverantörer under året, se del 2, sida 49.
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2015/2016

2014/2015

Antal inspektioner

176

190

Antal uppföljningsbesök

122

228

Antal fabriker

349

354

Godkända, %

47

53

Tillfälligt godkända, %

37

33

Ej godkända, %
Ej inspekterade*, %

1

1

15

13

* Utgörs av fabriker inom kategorin agenter & importörer och
har ej uppnått ett visst ordervärde eller ligger i riskland.

”

Jag ser på min mark som en
hållbar jordbruksmark och
inte som en tillverkningsenhet.
Ingen kan f
 öreställa sig en
värld u tan jordbruk.
Kashibai, kvinnlig bomullsodlare i Maharashtra, Indien som deltar i projektet
för kvinnliga bomullsodlare

Canopy
– FÖR HÅLLBARA
CELLULOSAFIBRER

MER HÅLLBAR BOMULL MED BCI
ÖVER HÄLFTEN av all bomull i våra plagg är nu mer hållbart odlad och vår målsättning är att
all bomull ska vara detta år 2020. Ett viktigt steg i denna riktning är medlemskapet i organisationen Better Cotton Initiative (BCI). BCI utbildar bomullsodlare i att odla bomull 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. Verksamhetsåret 2015/2016 utbildade KappAhl 1 100 (1 950) jordbrukare enligt BCI:s riktlinjer.
Inom produktion av råvara har KappAhl begränsad möjlighet att verka för bättre arbets
förhållanden. Där är vår strategi att aktivt verka genom samarbetsinitiativ som t.ex. BCI
som når hela vägen fram till bomullsproducenterna.

UTBILDNING FÖR KVINNLIGA BOMULLSODLARE
INOM RAMEN FÖR VÅRT medlemskap i Better Cotton Initiative (BCI) driver vi projekt för att
utbilda odlare i hållbar bomullsodling. Under verksamhetsåret 2015/2016 har vi tillsammans
med den fristående organisationen Cotton Connect och fyra branschkollegor initierat ett
projekt för att stärka kvinnliga bomullsodlare i Indien. De 1 546 kvinnor som deltar i projektet får bland annat tillgång till utbildning som ger dem kunskap i växtföljd, hur de skyddar sin
skörd, minskar sin vattenförbrukning och fördelarna med biogödsel som tillför jorden långtidsverkande och lättillgängliga växtnäringsämnen.

OMKRING 10 PROCENT av våra plagg
innehåller cellulosabaserade fibrer såsom
viskos, lyocell och modal. Då studier visar
att en tredjedel av världens viskos kommer från hotade urskogar har KappAhl
under året blivit medlem i Canopy, en
organisation som arbetar för att säkerställa att textilindustrins cellulosa
baserade fibrer kommer från hållbara
skogsbruk. Vår målsättning är att alla
cellulosabaserade fibrer som köps in ska
komma från leverantörer godkända av
Canopy. Arbetet beräknas vara fullt
genomfört under 2017. Vi arbetar därför
med utbildning och inspektioner hos våra
leverantörer och hjälper dem att uppnå
Canopys krav.

ORGANIC COTTON
ACCELERATION, OCA
DET TAR TRE ÅR för en bomullsodlare
att lägga om sin produktion från konventionell till ekologisk odling. Det är
en lång och krävande resa. För att
skapa incitament för fler odlare att ta
steget har vi under året blivit medlemmar i Organic Cotton Acceleration som
arbetar för att stötta odlare som lägger
om sin produktion.
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VINNANDE S AMARBETEN FÖR

RENARE VATTEN
Textilproduktion är mycket vattenkrävande och i
många asiatiska länder är textilindustrin den fjärde
största vattenanvändaren. Enligt Världsbanken
orsakar textilindustrin dessutom 20 procent av de
globala vattenföroreningarna. Vi tar vattenfrågan
på allvar och är därför engagerade i branschinitiativ
för att bidra till lösningar och sprida kunskap om
frågan i våra produktionsländer.
PACT I BANGLADESH
Vi är medlemmar i Partnership for Cleaner Textile,
PaCT, i Bangladesh. Genom medlemskapet säkerställer vi att våra producenter förbrukar mindre vatten, energi och kemikalier. Det gör att vi har en positiv påverkan på de lokalsamhällen där våra varor
produceras. PaCT beräknar att vattenförbrukningen
hos de fabriker som deltar har minskat med 14,4 miljoner kubikmeter och utsläppen av växthusgaser
minskat med 188 000 ton på årlig basis.
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VINNANDE BRANSCHINITIATIV I INDIEN
År 2013 startade KappAhl, tillsammans med Sida,
Stockholm International Water Institute (SIWI) och
två branschkollegor det framgångsrika projektet
Sustainable Water Resources (SWAR) för en renare
textilproduktion i Indien. Inom ramen för projektet
har vi arbetat med 14 av våra leverantörers fabriker
för att förbättra processerna och öka kunskaperna i
vattenfrågan. Hösten 2015 vann SWAR ”Årets hållbarhetspris” vid Habit Modegalan.
SWAR har nu expanderat och idag ingår ett tjugotal svenska bolag i projektet Sweden Textile Water
Initiative (STWI) som också omfattar fabriker i Kina,
Bangladesh och Turkiet. De fabriker, leverantörer
och underleverantörer som deltagit i projektet har
sparat över 360 miljoner liter vatten, 7 procent
av sitt vattenbehov, årligen de senaste åren. Det
motsvarar vattenbehovet för mer än 3,5 miljoner
människor. De har också sparat 402 ton kemikalier
per år. 83 procent av värdet på våra inköpta varor i
Bangladesh och Indien omfattas av PaCT eller STWI.

0

NOLLTOLERANS MOT BARNARBETE

HUNGERPROJEKTET

KAPPAHL HAR NOLLTOLERANS när det gäller barnarbete. I vår uppförandekod definieras barnarbete enligt ILO:s konvention nr. 138. Vi uppmanar leverantörer att upprätta och tillämpa policy
och rutiner för att säkerställa att barn inte anställs i deras egen verksamhet eller hos underleverantörer och hur viktigt det är att kontrollera den arbetssökandes 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 femtonårig pojke
arbetade under ett sommarlov. Då det handlade om sommarjobb begränsade sig vår insats till att
säkerställa att han betalades lön för den tid han arbetat.

FÖRUTOM DET ARBETET som bedrivs på
fabrikerna, bidrar KappAhl till den lokala
utvecklingen i de länder där vi köper
råvaror och produktion. Vi stöttar bland
annat Hungerprojektet, en global organisation som med kvinnor i fokus utbildar
och stärker människors möjligheter att
driva sin egen utveckling.
Läs mer på www.hungerprojektet.se

NYA MÖJLIGHETER FÖR
FATTIGA KVINNOR I DHAKA
VI VILL BIDRA TILL att öka kvinnors
möjligheter och ställning i samhället i våra
produktionsländer. Det gör vi bland annat
genom att erbjuda utbildning, som skapar
en väg till egen försörjning och ett mer
självständigt liv för kvinnor och deras
barn. 2010 startade vårt utbildningscenter
för utsatta kvinnor, i utkanten av Dhaka.
Här tar vi emot kvinnor mellan 18 och 35
år, 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 rättigheter, hälsa och
säkerhet är andra ämnen som undervisas
bredvid sömnadskunskap. Varje deltagare
får ett ekonomiskt bidrag under studie
tiden och erbjuds läkarvård och medicin
vid behov. Samtliga kvinnor erbjuds arbete
efter utbildningen och det finns tidigare
elever som numera har ansvarspositioner.
I år utbildades 94 kvinnor och sedan starten 2010 har nästan 500 kvinnor genomfört den tre månader långa utbildningen.
Vi tycker att alla kvinnor ska få bestämma
över sitt eget liv.

VILL DU VETA MER?
Vår samarbetspartner TCM har producerat
en film om arbetet på utbildningscentret.
www.youtube.com/watch?v=YMCipOJ6DRw

Nu arbetar jag i en fabrik.
Jag mår bra och kan ta hand
om min familj på e tt bra sä tt.
Shilpi, tidigare student vid vårt utbildningscenter i Dhaka
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PÅ BESÖK I BANGLADESH
DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS att sprida
kunskap om vår produktion och våra
produktionsländer till våra medarbetare.
Hösten 2015 besökte en grupp svenska
medarbetare från KappA hl Bangladesh
tillsammans med tre representanter från
fackföreningen Handels varav två även är
medarbetare i KappAhls butiker och
arbetstagarrepresentanter i KappAhls
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s tyrelse. På resan fick de utbildning om
hållbarhet på våra produktionskontor och
besökte en fabrik som producerar våra
varor samt vårt träningscenter för fattiga
kvinnor i Dhaka. Efter resan berättade de
för sina kollegor om sina upplevelser och
om KappAhls hållbarhetsarbete i Bangladesh på flera seminarier.

ETHICAL TRADING INITATIVE, ETI
RÄTTVISA LÖNER och övertid är viktiga frågor för KappAhl och samtidigt några av de
mest komplexa frågorna i våra produktionsländer i Asien. Vi anser att KappAhl bäst
bidrar till en positiv utveckling i dessa frågor genom samarbete med andra företag och
organisationer. Efter att aktivt ha sökt partnerskap i frågan blev vi i april 2016 medlemmar i Ethical Trading Initiative, som förenar företag, fackförbund och intresseorganisationer som tillsammans vill utveckla arbetsvillkoren för fabriksarbetare globalt.

ACKORDET
– FÖR BÄTTRE
SÄKERHET I
BANGLADESH

SÄKERHETSFRÅGOR har länge varit ett
eftersatt område i Bangladesh, där fabriksbyggnaderna ofta byggs på höjden och en
brand kan få ödesdigra konsekvenser. Som
en direkt effekt av katastrofen i fabriken
Rana Plaza utanför Dhaka, med över 1 100
omkomna och 2 500 skadade, startades i
april 2013 ”Accord on Fire and Building
Safety in Bangladesh”, ett projekt för att
säkerställa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i landet.
KappAhl är medlem sedan 2013 och samarbetar i projektet med över 200 internationella branschkollegor, internationella
arbetarorganisationer och lokala fack
föreningar. Sedan Ackordets start har
över 1 500 fabriker inspekterats, och nu
genomförs uppföljningsbesök för att
kontrollera gjorda förbättringar. Vi ser
klara förbättringar angående brand och
byggnadsäkerhet i de fabriker vi sam
arbetar med. Mer information finns på
www.bangladeshaccord.org

LISTAR FABRIKER
PÅ KAPPAHLS HEMSIDA hittar du en lista över de
fabriker våra leverantörer använder för att producera våra kläder. Denna har vi publicerat sedan
hösten 2013 på www.kappahl.se/hallbarhet
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LOGISTIK

Varje år transporterar vi cirka 50 miljoner varor till våra butiker och
hem till kunderna som handlar via Shop Online. Vi strävar efter både
miljö- och kostnadseffektiv logistik i hela vår värdkedja.

LOGISTIK

4,5% av KappAhls
totala klimatpåverkan.

4,5%
UTMANINGAR

» T iming och effektivitet, så att rätt vara
finns i rätt butik i
rätt tid och till rätt
kostnad.
» K limatproblemen
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.
» V idareutveckla
KappAhls redan
befintliga miljö- och
kostnadseffektiva
distributions
lösningar.
» Ytterligare integration av e-handel och
butikslogistik.
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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 prissänk-

ningar. Att arbeta för ökad effektivitet i logistiken
är även i linje med vårt hållbarhetsarbete, då det
leder till minskad mängd utsläpp per plagg.
KappAhl samordnar logistiken och har en gemensam distributionscentral för hela koncernen.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Fortsatt optimering av varuflödet från produktion till butik • 80 procent av alla sjötransporter
har skett med rederier som är verifierade av Clean Shipping Index • Ytterligare förbättrad fyllnadsgrad
i hela flödet från fabrik till butik

CLEAN SHIPPING 
NETWORK

HÖGA KRAV
PÅ HÅLLBARHET

SEDAN 2008 ÄR VI MEDLEMMAR i Clean
Shipping Network, en organisation som arbetar för mer hållbara sjötransporter. Att frakta
varor med båt ger mindre utsläpp än att
använda flyg eller bil. Men sjötransporter har
ändå hållbarhetsutmaningar, exempelvis
utsläpp, avfallshantering och arbetsvillkor på
fartygen. Clean Shipping Network tillhanda
håller bland annat ett verktyg – Clean
Shipping Index – som listar de rederier som
arbetar med att förbättra villkoren och
minska miljöpåverkan för sina sjötransporter.
Under verksamhetsåret 2015/2016 har 80
procent av de rederier vi anlitat varit verifierade av Clean Shipping Index. Vi har också
deltagit i en uppmaning för att fler rederier
ska ta ansvar för sina fartyg när de skrotas,
eftersom skeppsupphuggning utgör ett stort
problem i Asien idag.

VI ARBETAR AKTIVT med att minska vår miljöpåverkan från transporter,
bland annat genom att i första hand transportera varor från produktionsländerna till vår distributionscentral med båt. För att minska kostnader
och miljöpåverkan för varje fraktad vara strävar vi efter att samlasta och
packa smart för högsta fyllnadsgrad. Vi ställer också miljökrav på samtliga transportörer, oavsett transportslag.

FÖRDELNING AV TRANSPORTSLAG

från produktionsland till butik baserat på antal tonkilometer*

Båt 84,9%
Bil 12,3%
Flyg 2,0%
Tåg 0,8%

*Historik saknas eftersom vi tidigare år redovisat fördelning av transportslag från produktionsland till distributioncentral.

FÖRBÄTTRAD
FYLLNADSGRAD

RÄTT VARA
PÅ RÄTT PLATS

BÄTTRE VARUFLÖDE
FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

VI STRÄVAR EFTER ATT packa våra varor
så effektivt som möjligt. Under verksamhetsåret 2015/2016 har vi minskat vårt
behov av transportkapacitet från distributionscentralen till butik med nästan sju
procent genom att packa varorna mer
effektivt. Det resulterar i både minskad
miljöpåverkan och minskad kostnad per
transporterad vara.

FÖR ATT ÖKA FÖRSÄLJNINGEN per kvadratmeter och försäljningshastigheten
arbetar vi för att förfina vår allokeringsstrategi. Leveranser av varor till butik
kommer framöver att styras efter butikens unika behov och försäljning för att
säkerställa att rätt vara finns på rätt
plats. Vi har också stärkt vår organisation med en merchandiser för varje marknad som analyserar och optimerar vår
försäljning på både lands- och butiksnivå.

DE SENASTE ÅREN har vi ändrat vårt
varuflöde genom att finslipa processen
hela vägen från packning i produktions
länderna till butikslagren. Vår målsättning
är att minska butikslagren och frigöra ännu
mer tid för vår butikspersonal att lägga på
kundmötet. Ytterst ska förbättringarna
leda till ökad försäljning och bruttovinst.
Som en del av detta har vi under året
fortsatt förbättra varuflödet till butikerna.
Genom att effektivisera våra processer har
vi kortat våra ledtider ytterligare. Det
bidrar till att plaggen fylls på snabbare,
och minskade butikslager.
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FRAMGÅNGAR FÖR SHOP ONLINE
E-HANDELN VÄXER STÄNDIGT och vi ser att kunderna söker allt mer inspiration i sociala medier och
att de gärna klickar hem varor online, ofta från
smartphones. Det kan de göra när de har tid, oavsett om det är på bussen, på väg hem från jobbet
eller på kvällen när barnen har lagt sig.
Även bland de kunder som hellre shoppar i en
butik ser vi att många startat sin kundresa digitalt
– via sociala medier, kundklubbsappen eller Shop
Online. Vår digitala närvaro blir därför allt viktigare
när vi skapar bilden av KappAhl.
KappAhls e-handel har omsättningsmässigt haft
en mycket god utveckling sedan starten 2011. Försäljningen har förstärkts ytterligare genom det
tekniska utvecklingsarbete som skett sedan dess.
Under året har vi börjat visa plaggen i Shop Online
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på modeller, vilket uppskattas av våra kunder och
har bidragit till den positiva utvecklingen.
Vi följer noga hur kundernas konsumtionsmönster utvecklas för att tillhandahålla shopping som är
enkel, guidande och inspirerande. Sökningar i Shop
Online ger oss också en fingervisning om vad kunderna vill ha från oss. Det är värdefull information
för våra designers och inköpare!
Vi arbetar vidare mot att skapa en inspirerande
shoppingupplevelse. Våra kunder ska kunna handla
var, hur och när som helst och alltid mötas av
samma KappAhl. Under 2016/17 kommer vi att introducera det som kallas Click & Collect. Då kommer
våra kunder kunna hämta ut sina varor de beställt
på nätet i våra butiker. Vi ska guida till den bästa
shoppingupplevelsen, oavsett kanal.

FÖRSÄLJNING

Varje dag möter vi hundratusentals kunder, i butik och i vår Shop
Online. Vi inspirerar och guidar dem att hitta sin egen stil, allt för
att ge dem bästa service.

ALLT BÖRJAR OCH SLUTAR med kundmötet.
Det är för vår kund som vi skapar våra kollektioner
och henne vi inspirerar och hjälper att hitta mode
som känns rätt. Det är också i mötet med kunden
vi får värdefull information för att skapa attraktiva kollektioner och erbjudanden framöver.
KappAhl ska alltid vara tillgängligt och erbjuda
god service, oavsett om kunden möter oss i en butik
eller Shop Online där kunden kan handla oavsett var
hon befinner sig och när hon har tid. Shop Online
erbjuder också kunden som helst handlar i butik möjligheter till inspiration och research innan hon besöker oss i våra butiker.

Vi arbetar målmedvetet för att optimera försäljningen per kvadratmeter och öka försäljningshastigheten genom att se till att rätt vara är på rätt
plats i rätt tid. Under året har vi också sjösatt vår
nya prisstrategi med fokus på fullprisförsäljning
och förändrad kampanjstrategi vilket varit mycket
framgångsrikt.
I november 2015 lanserade vi vår onlinebutik
Shop Online i Polen och Shop Online finns nu på
alla våra marknader. Nu arbetar vi för att framåt
stärka KappAhl ytterligare med inspirerande och
personliga köpupplevelser, oavsett om vi möter vår
kund i butik eller online.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Butikskonceptet For You har rullats ut i ytterligare 19 butiker • Två nya Newbie Store har öppnats i
Sverige och en i Norge • Populära konceptet Hampton Republic 27 har fått sina första två egna butiker i
Sverige • Alla medarbetare i butik har genomgått utbildning i försäljning och service, med fokus
på kundmötet • Shop Online har lanserats i Polen • Lansering av digital kundklubb i Sverige och Finland • Nationell partner till Eurovision Song Contest

ÖKAD FÖRSÄLJNING

LIFE & STYLE BY KAPPAHL

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 3,0 procent jämfört
med f öregående år, bland annat tack vare gradvisa
förtydliganden av kollektionerna och ett förändrat
och aktivt arbete med pris- och kampanjstrategier.

NÄR KAPPAHL 2011 STARTADE MODEKLUBBEN
Life&Style by KappAhl var det första steget i en lång
siktig strategi att stärka relationen med kunden.
K lubben är mycket framgångsrik och flera miljoner
kunder är idag medlemmar.
I vår unika kundklubbsapp samlar vi inspiration,
erbjudanden och kundbonus för att göra det
enklare för våra medlemmar. Appen lanserades
i Norge hösten 2014 och har varit mycket uppskattad från start. Under hösten 2016 har vi även
lanserat appen för våra medlemmar i S verige och
Finland med lyckat resultat. Idag har appen över
250 000 aktiva användare.

FÖRSÄLJNING PÅ VÅRA MARKNADER, MSEK
3 000
2 000
1 000
0

Sverige

Norge

2014/2015

Finland

Polen

FÖRSÄLJNING

10,2% av KappAhls
totala klimatpåverkan.

10,2%
UTMANINGAR

» Öka försäljningen
i jämförbara butiker
och antal varor
per kund.
» Effektivare
påfyllningsr utiner
som ger mer tid till
att serva kunder.
» Inspirera och hjälpa
kunderna att enkelt
hitta rätt look i den
kanal de väljer.
» Minska energi
användningen och
avfallsmängden.

MÖJLIGHETER

» KappAhl är en eftertraktad hyresgäst
i butiksfastigheter.
» Förstärka kund
upplevelsen via
butik i kombination
med Shop Online.
» Tydligare
varupresentation
och mer fokus på
service i butik, för
ökad f örsäljning.

2015/2016
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SHOP ONLINE NU I POLEN
Efter lanseringen av Shop Online i Polen
november 2015 är KappAhl nu tillgängligt
dygnet runt, alla dagar, på alla våra försäljningsmarknader.

KAPPAHL
EUROVISION

FOR
YOU
ETT BUTIKSKONCEPT
FÖR DIG

VÅRA BUTIKER ska kännas välkomnande
och genomtänkta. Butikskonceptet ska
stärka kundupplevelsen genom en
modern och attraktiv design där sortimentet, dess struktur och prioriteringar
framträder och exponeras på bästa sätt.
For You ska vara ett tydligt butikskoncept som attraherar, inspirerar, engagerar våra kunder till att handla och bli
lojala kunder.
2014 lanserades butikskonceptet For
You. Under verksamhetsåret 2015/2016
har det rullats ut i 19 butiker och finns nu
i totalt 49 butiker. Under hösten 2016
lanserar vi For You 2.0, en förädling och
utveckling av konceptet med målsättning
att bli mer renodlat och tydligt.
Våra kunder uppskattar For You. Vi ser
goda resultat i de butiker som byggts om.
Kunderna stannar längre och genomsnittsköpen är klart högre.
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PÅ KAPPAHL ÄLSKAR vi Euro
vision och därför är vi stolta över att
vi var nationell partner till Eurovision Song Contest 2016.
Tävlingen gick av stapeln i Stockholm i maj 2016 och hela festivalveckan ringlade sig köerna långa till
vårt tält i Eurovillage – folkets festivalområde i Kungsträdgården i Stockholm. Där fick våra besökare möjlighet
att klä sig i glammiga Eurovision-
outfits och spela in musikvideos. Feststämningen kändes också av i våra
butiker där vi bjöd in till tävlingar med
Eurovision-biljetter i potten och
visade vår kampanj Let’s Celebrate.

ETT MER HÅLLBART
BUTIKSKONCEPT
VI UTVECKLAR löpande vårt butikskoncept
For You avseende hållbarhet. Till exempel
genom att vi ställer krav på materialval, åter
användning och ansvarsfull produktion. När vi
upphandlar butiksinredning kräver vi idag att
minst 30 procent ska vara av återvunna material.
Allt trä ska vara FSC-märkt och ämnen som bly
och nickel får inte förekomma. Sedan våren 2016
får alla butiker som byggs om LED-armaturer
som minskar elförbrukningen betydligt jämfört
med tidigare metallhalogen. Våra påsar är helt
i återvunnen plast eller FSC-märkt papper.

FRAMÅT FÖR

HERR

UNDER ÅRET HAR VI RENODLAT kundvarvet.
Struktur och placering av avdelningar, provrum
och kassa har uppdateras. Herravdelningen har
flyttats fram, damavdelningen har fått en tydligare sammanhållen yta och barnavdelningen
har placerats längst in i butiken då den fungerar
bra som destination. Det är ett klassiskt kundvarv som stödjer att vi erbjuder ett sortiment
för hela familjen. Den uppdaterade varuvisningen och mer synliga herravdelningen har
hjälpt till att öka dess försäljning.

Sunda ideal

ÄNDA SEDAN KAPPAHL grundades för drygt 60 år sedan har vi omfamnat den
grundläggande värderingen att alla människor är bra precis som de är. Vi står för
inkluderande, sunda ideal, vilket aktivt genomsyrar både vårt sortiment och vår
kommunikation.
Genom vårt breda utbud av plagg i olika storlekar och passform visar vi att mode
inte begränsas av storlek.
I våra kampanjer och tonalitet strävar vi efter att lyfta våra kunders självkänsla
och välmående. Vår kund ska få en bra känsla. Därför tänker vi till exempel mångfald när vi väljer modeller och har skyltdockor med sunda former och vi säljer inte
plagg som kan uppfattas som stötande. Vi går även igenom vår marknadsföring
noggrant före lansering.
Vår inställning har historiskt bidragit till få anmälningar mot vår marknadsföring,
vilket annars är relativt vanligt i modebranschen. Verksamhetsåret 2015/2016
g jordes exempelvis inga anmälningar till Reklamombudsmannen.
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TOLV NYA
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. Vår konceptbutik Newbie Store
har varit framgångsrik redan från start.
Under verksamhetsåret 2015/2016 har vi
öppnat tre Newbie Store och har nu fyra
butiker. Hösten 2016 öppnas ytterligare
tre butiker. Även populära kollektionen
Hampton Republic 27 har fått sina första
två egna butiker i Sverige under året. Vi
planerar att öppna fem till tio butiker för
vardera koncept innan vi utvärderar en
eventuellt fortsatt etablering.
Under året har vi också öppnat sju
nya KappAhl-butiker, och har bland
annat byggt om vår flaggskeppsbutik på
Drottninggatan i Stockholm. Vi har
stängt 13 KappAhl-butiker, de flesta i
Polen där vi arbetar för att stärka lönsamheten.
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BRA
SOM JAG ÄR
Feel– VÅRT NYA KOMMUNIKATIONSKONCEPT

MODE SKA GE STYRKA OCH STIL samt vara tillgängligt oavsett storlek och form.
Vi ser att det är dags att förändra sättet vi ser på mode idag och skapa ett mode som får
våra kunder att känna sig bra i sig själva. Med vårt nya kommunikationskoncept Feel
presenterar KappAhl plagg som är designade med den verkliga kvinnan i fokus, med
syfte att lyfta fram varje enskild kvinnas bästa sidor. Under hösten 2016 frontas kampanjen av Paulina Porizkova.

BARN SOM VUXNA, vi vill att alla ska
känna att de är bra precis som de är. För
tredje året i rad bjöd vi därför in barn till
en designtävling på temat ”Bra som jag
är”. Det vinnande bidraget trycktes på
tygpåsar som såldes i KappAhls butiker
och del av intäkterna gick till barnrätts
organisationerna Bris i Sverige, Kors på
Halsen i Norge, Mannerheimförbundet i
Finland och i Polen Nobody’s Children
Foundation (FDN). Även årets julkampanj
för ”Bra som jag är” var uppskattat av
kunderna och gav fina bidrag till organisationerna. Våren 2016 utnämndes KappAhl
till Årets Bris-partner. ”Vi är glada, stolta
och mycket nöjda!” säger Charlotte
Högberg, sponsringsansvarig på KappAhl.

GRÖN EL I BUTIKER

HÅLLBART I MINSTA DETALJ

GALGAR TILL Å TERVINNING

VI VILL MINSKA VÅR miljöpåverkan, därför
har vi under året skrivit avtal om förnybar el
till alla våra butiker i de nordiska länderna.
66 procent av all energi vi köpt in under
2015/2016 är förnybar. Arbetet med att hitta
rätt leverantörer även i Polen för att nå
målet om 100% f örnybar energi fortgår.

KAPPAHL ARBETAR för att använda mer hållbara
material, även i en så liten detalj som etiketter.
Våra pappersetiketter är till största delen tillverkade av FSC-märkt eller återvunnet papper och
skärs med raka hörn för att minska pappersspill.
Från och med i år använder vi också återvunnen
polyester i alla våra tvättrådsetiketter förutom
hos Newbie där vi använder bomullsetiketter.

VARJE ÅR KÖPER vi cirka 12 miljoner galgar i
återvunnen plast. De återanvänds gång på gång
i butikerna och när de till slut går sönder lagar
vi dem eller så skickar vi dem för återvinning.
Förra året skickade vi nästan 50 000 galgar till
lagning och drygt fyra miljoner galgar till återvinning. Den återvunna plasten används till att
tillverka nya galgar.
K APPAHL 2015/2016
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KONSUMTION

När plaggen lämnar våra butiker eller klickas hem online börjar de
sina liv som en del i våra kunders vardag, men vårt engagemang fort
sätter. Vi informerar om hållbar klädvård och erbjuder textilinsam
ling för att förlänga plaggens livslängd och skapa förutsättningar för
mer hållbar konsumtion.
KONSUMTION

23,5% av KappAhls
totala klimatpåverkan.

23,5%

EN GENOMSNITTSKUND använder sina plagg i
2,2 år, enligt WRAP*. Om vi skulle kunna förlänga
användningstiden med bara tre månader skulle ett
plaggs fotavtryck för kolidoxidutsläpp, vattenanvändning och avfall bli 5-10 procent lägre än idag.
Därför strävar vi efter att designa kläder i snitt
som funkar över flera säsonger, men också efter att
förmedla kunskap om hur kunden själv kan bidra.

När plaggen inte längre används, och det är dags
för något nytt, vill vi att plaggen tas om hand på ett
bra sätt. Vår textilinsamling Wear, Love and Give
Back, är vårt svar på detta. Genom insamlingen
bidrar vi till en cirkulär utveckling och räddar
användbara textilier undan hushållssoporna.
*WRAP, Valuing our clothes – The true cost of how we design,
use and dispose of clothing in the UK, 2012.

UTMANINGAR

» Att bidra till hållbar
konsumtion, där produkter tas fram på och
används på ett mer
hållbart sätt.
» Konsumenten saknar
ofta tillräcklig kunskap
om hållbar klädvård.
» Det saknas storskalig
teknik för att sluta
cirkeln för textilier
och återvinna mer.

MÖJLIGHETER

» Bättre resurshantering
och ekonomi, bland
annat tack vare
resurseffektivitet
och återvinning.
» Ökad träffsäkerhet
och lojalitet i relationen till kunden.
» Uppfattas som en
långsiktigt attraktiv
och trovärdig modekedja.
» Inspirera kunder till
klädvård och textilinsamling för att minska
produkternas påverkan.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Lanserat vår textilinsamling Wear, Love and Give Back i Norge och Finland • Fortsatt fokus på
klädvård • Blivit medlemmar i forskningssatsningen Mistra Future Fashion

SMART KLÄDVÅRD

VÅRA KUNDER TYCKER TILL

VISST VILL VI GE VÅRA GARDEROBSHJÄLTAR den omtanke
de förtjänar? Genom att undvika att tvätta kläderna för ofta,
tvätta på lägre temperatur och inte torktumla kläderna får
plaggen längre livslängd, och samtidigt minskar plaggens
miljöpåverkan. Win-win!
Alla KappAhls plagg är märkta med klädvårdmärkningen Clever Care och på hemsidan
clevercare.info finns mer information
om hur man på bästa sätt tar
hand om sina kläder. Mer
information om klädvård
hittar du också i vår bro
schyr Tvätta Rätt som
finns på vår hemsida.

I ÅR HAR VI genomfört två kundundersökningar för att ta reda
på vad våra kunder tycker är viktigt när de handlar kläder,
men också vad de tycker om vårt hållbarhetsarbete. Viktigast
för kunderna vad gäller hållbarhet är att KappAhl arbetar med
att minska kemikalieanvändning och avfall, öka återanvändning och återvinning av textilier, kvalitet och säkerställa att
vår produktion sker under goda sociala och miljömässiga förhållanden.

SÄKRA PRODUKTER
SOM LED I VÅRT arbete med produktsäkerhet har vi vid ett fåtal
tillfällen under året valt att ta bort produkter ur butik. Ett exempel
är en barnbadbyxa där innerbyxan var av undermålig kvalitet.

128
TON INSAMLADE TEXTILIER

SAMARBETEN FÖR
EN CIRKULÄR
MODEINDUSTRI
VI ÄR MEDLEMMAR i Svensk Handels
nätverk Textiles for Recycling Initiative
(T4RI), där vi, tillsammans med andra
textilimportörer, bland annat verkar för
ett bättre omhändertagande av textilt
avfall i Sverige.
Vi är även medlemmar i fas två av
forskningssatsningen Mistra Future
Fashion som syftar till att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi inom
modebranschen.

UPPSKATTAD TEXTILINSAMLING
KONSUMENTEN slänger i genomsnitt åtta kilo
textilier i hushållssoporna varje år*. Över 95
procent av textilierna skulle kunna få ett nytt liv
om vi istället lämnade dem till textilinsamling. I
januari 2015 lanserade KappAhl därför textil
insamling Wear, Love and Give Back i Sverige.
Hösten 2015 lanserades programmet i Norge
och Finland och i december 2016 kommer programmet rullas ut även i Polen.
Textilinsamlingen är KappAhls sätt att uppmärksamma denna viktiga fråga och insamlingen är mycket uppskattad bland våra kunder.
Under verksamhetsåret 2015/2016 samlade vi
in 128 ton kläder och hemtextilier. Textilierna
skickas till vår samarbetspartner I:Collect som
sorterar textilierna efter kvalitet för att optimera återanvändning och återvinning. Merparten, upp till 60 procent, säljs vidare i befintligt
skick till ny ägare. De textilier som inte kan
återanvändas blir till nya material, till exempel

isolering. I:Collect bidrar även till forskning och
arbetar för att kunna skapa nya, högkvalitativa
material från återvunna textilier.
För varje påse med använda textilier som
kunderna lämnar in får de en värdecheck som
de kan använda vid nästa köp på KappAhl.
INSAMLADE TEXTILIER BLEV TILL
NYA SYMASKINER
För varje kilo insamlade textilier donerar
KappAhl pengar till välgörande ändamål. 2015
blev denna summa drygt 1 600 euro från textilinsamlingen till vårt utbildningscenter för utsatta
kvinnor i Dhaka. De använde bidraget till att
köpa mer avancerade symaskiner vilket medfört
att sömmerskorna kan höja sin kompetensnivå
och därmed öka sin anställningsbarhet.
* B aseras på svenskarnas beteende och SMEDs
s tudier åt NVV.
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VÅ R V E R K S A M H E T

DETTA ÄR KAPPAHL
VÅR
VISION
VÅRA
VÄRDEORD
VÅR
KUND
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KappAhl ska vara en betydande
modekedja i norra Europa

Teamkänsla
KREATIVITET

ENERGI
Tydlighet

VÅR KUND är kvinnan mitt i livet och vi känner
henne väl. Vi vet att hon uppskattar tydliga koncept, bra passform och söker inspiration och guidning både i butik och online. Hon vill ha ett varmt
bemötande och prisvärda kläder. Det ska vara
enkelt att hitta det hon söker både i butik och

Mod

online. Hon handlar både till sig själv och till resten av familjen. Det är också viktigt för vår kund
att kläderna är hållbart producerade och att kläderna kan få ett långt liv genom god kvalitet och
återv inning.

SVERIGE

NORGE

Nettoomsättning, MSEK:
2 666 (2 516)
Närvaro: 174 (167)
butiker och Shop Online,
varav 4 Newbie Store och
2 Hampton Republic
27-butiker.
Genomsnittligt antal
heltidstjänster
(omräknat)*: 1 403 (1 417)

Nettoomsättning, MSEK:
1 216 (1 196)
Närvaro: 100 (100) butiker och Shop Online,
varav 1 Newbie Store
Genomsnittligt antal
heltidstjänster
(omräknat): 597 (601)

FINLAND
Nettoomsättning, MSEK:
559 (562)
Närvaro: 59 (61) butiker
och Shop Online
Genomsnittligt antal
heltidstjänster
(omräknat): 336 (356)

POLEN

Nettoomsättning, MSEK:
282 (314)
Antal butiker: 35 (40)
butiker och Shop Online
Genomsnittligt antal
heltidstjänster
(omräknat): 336 (365)

VÅR
NÄRVARO

KONKURRENTER
Flertalet modekedjor och butiker samt e-handel med liknande profil, både avseende helhet och delar av KappAhls sortiment.

TURKIET

KINA

Andel av produktion**: 8%
Antal anställda: 8

Andel av produktion**: 49%
Antal anställda: 66

MYANMAR

INDIEN

Andel av produktion**: 8%
Antal anställda: 17

Andel av produktion**: <1%
Antal anställda: 4

BANGLADESH

Andel av produktion**: 35%
Antal anställda: 47

* Omfattar utöver butikspersonalen även samtliga medarbetare på KappAhls huvudkontor och distributionscentral i Mölndal.
** Baseras på ordervärde. Exklusive produktion hos agenter och importörer.
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VÅRT AFFÄRSKONCEPT
VI ÄR EN HELINTEGRERAD MODEKEDJA som
erbjuder ett prisvärt, egendesignat sortiment. Våra produkter tillverkas till bästa pris i stora volymer över hela
världen. Varuflödet, från produktion till kund, sker i en
högeffektiv logistikkedja. Genom effektiv kundkommunikation bygger vi varumärkeskännedom och lojalitet
samt driver trafik till våra butiker. Vi möter våra kunder
i inspirerande självvalsbutiker med bra lägen och Shop
Online. Våra drivkrafter är affärsmässighet, kostnads
effektivitet och hållbarhet. Sammantaget gör det att vi
kan skapa ett långsiktigt attraktivt erbjudande för
många människor.
NÄRVARO OCH MARKNAD
KappAhl har butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen
samt Shop Online på samtliga marknader. Sverige är
KappAhls enskilt största marknad. Värdet på KappAhls
totala marknad uppgår till cirka 200 miljarder kronor.
Inom modehandeln konkurrerar KappAhl med inter
nationella och lokala kedjor, fristående butiker, varu
husens 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.
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BRANSCHENS UTVECKLING
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 produktion till försäljning. Det gör att kedjorna kan möta nya trender, köpbeteenden 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 intressenter
under senare år. Denna utveckling påverkar modeföretagen och bidrar till nya affärsmodeller samt möjligheter
att stärka varumärkena. Vi ser dessutom att gränserna
mellan den fysiska och digitala shoppingupplevelsen
alltmer suddas ut.

VÅR AFFÄRSPLAN
Vår affärsplan Clarity for the customer utgår från fem målområden
– koordinerade koncept, försäljning och service, kanaloptimering,
kommunikation och marknadsföring samt hållbarhet.

FOKUSOMRÅDEN

INITIATIV 2015/2016

INITIATIV 2016/2017

KOORDINERADE
KONCEPT

Rätt plagg, i rätt tid, koordinerade för vår kunds garderob.

• Ny sortiment- och designdirektör har tillträtt.
• Gradvisa förtydliganden i
sortimentet.
• Utformat kriterier för hållbart
mode.

• Implementering av verktyg för
hållbar design.
• Tydligare modekoncept hela
vägen från design till butik och
online.

FÖRSÄLJNING
OCH SERVICE

En högpresterande sälj- och
serviceorganisation med
omfattande kunskap om kund
och produkt.

• Ny struktur för central support ut i butiksorganisationen.
• Sälj- och serviceutbildningar
till alla butiksmedarbetare.

• Utveckling av vår allokeringsstrategi.
• Fortsatta sälj- och service
utbildningar.
• Introduktion av Click &
Collect.

KANALOPTIMERING

Optimera och uppdatera butiker
beroende på koncept, utrymme
och läge med Shop Online som
flaggskeppsbutik.

• Fortsatt utrullning av butikskonceptet For You i 19 butiker.
• Lanserat av Shop Online i
Polen.
• Öppnat tre nya Newbie,
två nya Hampton Republicbutiker och sju nya KappAhlbutiker.

• Implementera butikskonceptet For You 2.0.
• Fortsatt test av våra fristående konceptbutiker Newbie
Store och Hampton Republic
27.
• Omställningsarbetet i Polen
genomfört.

KOMMUNIKATION
OCH MARKNADSFÖRING

Starkt varumärke och stark
relation till vår huvudkund
som leder till ökad andel
fullprisförsäljning.

• Ny kampanj och rabattstrategi.
• Lansering av digital kundklubb med all medlemshantering i app, i Sverige och
Finland.

• Lansering av vår nya kommunikationsstrategi Feel.
• Lansering av digital kundklubb i Polen.

HÅLLBARHET

Hållbarhet är ett målområde inom alla delar av verksamheten. Arbetet styrs utifrån vår hållbarhetsstrategi.
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VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI
HÅLLBARHETSARBETET PÅ KAPPAHL styrs från ledningen och leds av en central hållbarhetschef.
Det genomförs varje dag av hållbarhetsansvariga runtom i organisationen, men också av alla som arbetar
på KappAhl (se sid 43 i del 2 för organisationsschema). Hållbarhet är integrerat i vårt dagliga arbete
genom vår hållbarhetsstrategi Future Friendly Fashion 2020 med nio fokusområden och 62 aktiviteter.
Hållbarhetsstrategin utvecklas baserat på de utmaningar vi ser i vår värdekedja, t.ex. med hjälp av livs
cykelanalyser, FNs utvecklingsmål och forskning kring de planetära gränserna. Här presenterar vi några
av våra viktigaste mål och hur vi jobbat under året. På vår hemsida www.kappahl.se/hallbarhet hittar du
strategin och våra mål i sin helhet.

FUTURE
Vi vill bidra till
att skapa en bättre
framtid för vår planet.

FRIENDLY
Vi skapar l ångsiktiga
r elationer
med kunder,
medarbetare och
leverantörer.

FASHION
Prisvärt mode för
många människor
som produceras på
ett ansvarsfullt sätt.

FOKUSOMRÅDEN

EXEMPEL PÅ MÅL

Sträva efter klimatneutral
verksamhet

Endast köpa in förnybar energi senast 2015.
Läs mer på sida 41.

Arbeta för hållbar resursanvändning
i produktionen

Utöka omfattningen på projekten STWI och
PaCT för renare produktion för leverantörer
och underleverantörer i Indien, Bangladesh
och Turkiet till 2018. Läs mer på sida 30.



Sträva efter återanvändning och
återvinning

Erbjuda textilinsamling i alla butiker under
2016. Läs mer på sida 43.



Främja en socialt hållbar utveckling
hos våra leverantörer

Senast 2016 ansöka om medlemskap i
Ethical Trading Initaitive för att kvalitetssäkra vårt arbete inom socialt ansvar. Läs
mer på sida 33.



Agera öppet och transparent för
att inspirera våra kunder och
medarbetare

Alla medarbetare ska genomgå utbildning
i hållbarhet. Läs mer på sida 15 och 25.



Stärka människors, speciellt kvinnors
och barns, position i samhällen där vi
verkar

Varje år säkerställa att alla kvinnor som
utbildas i sömnadskunskap på vårt träningscenter i Dhaka ska erbjudas arbete hos våra
leverantörer. Läs mer på sida 31.



Designa för hållbarhet

Utveckla en metod för att mäta våra produkters hållbarhetspåverkan senast 2016.
Läs mer på sida 20.



Bidra till en miljö fri från skadliga
ämnen

Ständigt utveckla vårt ”No Risk”- program
för att undvika farliga kemikalier i våra
produkter. Läs mer på sida 27.



Enbart använda hållbara material i
våra kollektioner

100 procent av all bomull vi använder år
2020 ska vara hållbart producerad dvs.
ekologisk bomull, BCI-bomull eller åter
vunnen bomull. Läs mer på sida 29.



Mer information om hållbarhetsarbetet finns i del 2 av denna rapport.




MÅLET ÄR UPPFYLLT
ARBETET GÅR ENLIGT PLAN
MÅLET HAR INTE UPPFYLLTS
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STATUS

VÅRA FINANSIELLA MÅL
VÅRA FINANSIELLA MÅL avser tillväxt, rörelsemarginal, räntebärande nettoskuld och utdelningspolicy.
Nedan kan du läsa mer om hur det gått under året.

OPERATIVA MÅL

MÅL

UTFALL

KOMMENTAR

KappAhls tillväxt ska i
genomsnittvara 4 procent
under en k onjunkturcykel.

TILLVÄXT, %

Under verksamhetsåret har
trenden vänt uppåt.

Rörelsemarginalen ska lägst
uppgå till 10 procent.

FINANSIELLA MÅL

UTDELNINGSPOLICY

Den räntebärande nettoskulden
ska inte annat än tillfälligt överstiga 3 gånger EBITDA

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

Mål: 4%

–0,2

–3,3

3,0

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Med undantag för föregående
har har trenden varit positiv
mot 10% sedan verksamhetsåret 2011/2012.

RÖRELSEMARGINAL, %
Mål: 10%

6,2

4,5

7,4

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nuvarande nivå är med god
marginal inom ramen för målet.

RÄNTEBÄRANDE
NETTOSKULD, GGR EBITDA
Mål: ≤3

1

0,8

2013/2014

2014/2015

0,3
2015/2016

UTDELNING, % AV RESULTAT EFTER SKATT
Mål: 40-60%

43,6

51,7

39,2

2013/2014

2014/2015

2015/2016
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AKTIENS UTVECKLING
I år firade vi tio år på börsen. Sedan den 23 februari
2006 har KappAhl-aktien varit noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap. KappAhl-aktien ingår i Nasdaq
index för sällanköpsvaror, Nasdaq Stockholm Consumer Discretionary. Under räkenskapsåret har marknadsvärdet på aktien ökat med 66,8 procent. Det kan
jämföras med Nasdaq Stockholms All-Share index vars
värde ökat med 4,4 procent och Nasdaq Stockholm
General Retailers som minskat med 16,0 procent under
samma period. Se sid 2 i årsredovisningen del 2 för mer
aktieinformation. Den finns på www.kappahl.com/ir
44
40
36
32
28
24
20

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
2015
2015 2016
Aktien
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SIFFROR I SAMMANDRAG
NYCKELTAL
Nettoomsättning
Omsättningstillväxt, %

sept–aug
2015/2016

4 723,6

sept–aug
2014/2015

4 588,2

sept–aug
2013/2014

4 742,9

sept–aug
2012/2013

sept–aug
2011/2012

4 750,9

4 586,8

3,0

–3,3

–0,2

3,6

–7,8

Rörelseresultat (EBIT), MSEK

349,3

197,8

272,1

252,3

–64,7

Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK

349,3

207,5

295,1

202,3

53,2

Rörelseresultat (EBITDA)

479,8

333,4

400,6

395,9

155,4

Justerat rörelseresultat (EBITDA), MSEK

479,8

342,8

423,6

345,9

273,3

Summa avskrivningar, MSEK

130,5

135,3

128,5

140,6

220,1

61,8

60,1

60,8

59,2

56,7

Rörelsemarginal, %

7,4

4,3

5,7

5,3

–1,4

Justerad rörelsemarginal, %

7,4

4,5

6,2

4,3

1,2

35,1

9,0

4,0

2,9

0,39

144,2

282,3

460,0

660,9

1 672,6

0,3

0,8

1,1

1,7

10,7

Bruttomarginal, %

Räntetäckningsgrad (ggr)
Netto räntebärande skulder, MSEK
Netto räntebärande skulder/Justerad EBITDA (ggr)
Soliditet, %

58,1

56,6

56,1

49,4

26,2

Eget kapital per aktie, SEK

23,50

21,36

20,12

18,42

3,85

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK

23,50

21,30

19,99

18,42

3,85

3,94

4,75

4,60

3,06

0,68

Kassaflöde från löpande verksamhet/aktie, SEK
Börskurs, SEK
Börsvärde, MSEK
P/E-tal (ggr)

42,70

25,90

38,30

38,34

6,40

3 280,2

1 989,6

2 874,0

2 877,0

1 440,8
neg

13,4

17,9

22,3

31,6

Direktavkastning, %

2,9

2,9

2,0

0,0

0,0

Börskurs/eget kapital per aktie, %

182

82

188

208

166

Resultat per aktie, SEK

3,19

1,45

1,71

1,32

–5,30

Utdelning/aktie, SEK (föreslagen 2015/2016)

1,25

0,75

0,75

0,00

0,00

Vägda genomsnittliga antal aktier

76 820 380

76 296 003

75 040 000

68 474 000

42 272 533

Antal aktier vid periodens slut

76 820 380

76 820 380

75 040 000

75 040 000

225 120 000

Antal aktier efter utspädning

76 820 380

76 296 003

75 522 814

75 040 000

225 120 000

sept–aug
2014/2015

sept–aug
2013/2014

sept–aug
2012/2013

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

sept–aug
2015/2016

sept–aug
2011/2012

4 723,6

4 588,2

4 742,9

4 750,9

4 586,8

–1 806,4

–1 831,9

–1 856,6

–1 937,1

–1 988,1

2 917,2

2 756,3

2 886,4

2 813,8

2 598,7

–2 356,0

–2 384,8

–2 468,9

–2 486,8

–2 526,9

–211,9

–173,7

–145,4

–150,2

–136,5

–

–

–

75,5

–

Rörelseresultat

349,3

197,8

272,1

252,3

–64,7

Justerat rörelseresultat

349,3

207,5

295,1

202,3

53,2

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1,2

0,7

0,4

0,1

0,3

–10,1

–21,8

–68,1

–87,3

–165,9
–230,3

Resultat före skatt

340,5

176,7

204,4

165,1

Skatt

–95,6

–65,3

–75,1

–74,0

6,0

Årets resultat

244,9

111,4

129,3

91,1

–224,3
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
ÅRSSTÄMMA I KAPPAHL AB (PUBL) hålls tisdagen den 6 december 2016 kl.10:00 på KappAhls
huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda a ktieboken onsdagen den 30 november 2016, 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 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
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 en banks notariatavdelning
eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta
på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering
måste vara verkställd senast onsdagen den 30
november 2016. Det innebär att aktieägaren i god
tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.
Fullständig kallelse publiceras separat och i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Välkommen!

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma
Första kvartalet (sep–nov)
Andra kvartalet (dec–feb)
Tredje kvartalet (mars–maj)
Fjärde kvartalet (juni–aug)

6 december 2016
21 december 2016
6 april 2017
29 juni 2017
12 oktober 2017

KappAhls årsredovisning del 1 på svenska och engelska skickas
till aktieägare och andra intressenter som efterfrågar den.
Beställning kan göras via www.kappahl.com/ir. KappAhls
årsredovisning del 2 finns för nedladdning på samma plats
på hemsidan.

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

HÄR HITTAR DU SIFFRORNA

Vill du läsa del 2 av vår årsredovisning?
Den finner du på www.kappahl.com/ir. I den hittar du bland annat finansiell redovisning, bolagsstyrningsrapport och fördjupad
hållbarhetsredovisning.
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KappAhl AB (publ)
Box 303 | Besöksadress: Idrottsvägen 14
431 24 Mölndal
Tfn 031-771 55 00
Kontakta oss gärna via
kontaktformuläret
på www.kappahl.se/kontakt
eller via info_se@kappahl.com
www.kappahl.com

kappahl.com
3041 0129

Min 12 mm hög

