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Mode är rätt när det känns rätt.
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ÅRET I KORTHET
Verksamhetsåret 2017/2018
var ett utmanande år
för KappAhl.

4

DETTA ÄR KAPPAHL-KONCERNEN
Vår affärsidé är att erbjuda
prisvärt mode i egen design
till de många människorna.

18

VÅR OMVÄRLD OCH AFFÄRSPLAN
Med vår affärsplan Clarity for
the Customer rustar vi oss för
att på ett målinriktat och
snabbf otat sätt arbeta
för att nå våra mål i en
föränderlig omvärld.

KappAhl har stått
starkt på marknaden i 65 år. Vårt
fokus ligger på kund och produkt
och vi kommer att intensifiera
arbetet med detta framöver.
Göran Bille, tf vd och koncernchef

OM ÅRSREDOVISNINGEN
Detta är KappAhls årsredovisning för perioden september 2017 till
augusti 2018, del 1. Den förra årsredovisningen offentliggjordes
8 november 2017. I denna del av årsredovisningen presenteras koncernen 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,
bolagsstyrningsrapport, flerårsöversikt, utökad aktieinformation och
en kompletterande hållbarhetsredovisning med GRI-index.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting
Initiatives Standards: Core. Innehållet baseras på vår hållbarhets
strategi och väsentlighetsanalys.
Vi hållbarhetsrapporterar enligt kraven i Årsredovisningslagen. För
information om vår affärsmodell, se del 1 sid 16–17, policyer, risker och
resultat avseende: miljö, se del 1, sid 29–30, 33, 35–41, 44, 47 och
49–50 samt del 2 sid 47, sociala förhållanden och medarbetare se
del 1, sid 25–27 samt del 2 sid 46, mänskliga rättigheter se del 1 sid
35–41 och motverkande av korruption, se del 1, sid 26 och 35–36.
Hållbarhetsinformation presenterad i årsredovisningen har inte
granskats av tredje part. För revisors yttrande avseende den lag
stadgade hållbarhetsrapporten, se del 2 sid 51.
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VÅR VÄRDEKEDJA
Arbetet för att effektivisera verks amheten
och integrera hållbarhet i alla delar av vår
värdekedja tar stora steg framåt varje år.

Vårt syfte
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 ansvarsfullt mode som ger en bra känsla.

KAPPAHL 2017/2018
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Året i korthet

ÅRET I KORTHET

Verksamhetsåret 2017/2018 var ett utmanande år för KappAhl. Effekter från
färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning på
3,2 procent. Samtidigt har en god kostnadskontroll och ett intensivt utvecklings
arbete med digitala lösningar och i butiksnätet medfört att vi har ett starkare
utgångsläge än för ett år sedan.

4 760 61,8%
OMSÄTTNING,
MILJONER KRONOR

BRUTTOMARGINAL

5,9%

2,92

RÖRELSEMARGINAL

VINST PER AKTIE, SEK

VIKTIGA HÄNDELSER
• KappAhl har under året öppnat fyra nya butiker, stängt fyra
och byggt om 23 butiker.
• Newbie Store har under året öppnat 11 butiker och stängt en.
• Vår e-handel har ökat med 38 procent mot föregående år och
utgör nu cirka fem procent av den totala försäljningen.
• V
 i har under året lanserat tjänsterna Click&Collect, Shop Online
in Store och Klarna in Store i syfte att öka vår servicenivå.
• Under året har vår andel hållbarhetsmärkt sortiment ökat till
57 (53) procent.
• KappAhl har gått med i Sustainable Apparel Coalition.
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,00 kronor
per aktie.
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57%

HÅLLBARHETSMÄRKT
MODE

VÅRA LIMITED
EDITION-kollektioner
har varit framgångsrika och uppskattade
av kunderna.

ANDEL AV FÖRSÄLJNINGEN
Barn

40%

Dam

50%

Dam 50%
Barn 40%
Herr 10%

Herr

NEWBIE STORE har
fortsatt sin framgångsrika
expansion och öppnat elva
nya butiker under året.

10%

FINANSIELLA MÅL
Våra finansiella mål avser tillväxt, rörelsemarginal, ränte
bärande nettoskuld och utdelningspolicy. Nedan kan du läsa
mer om hur det gått under året.

TILLVÄXT, %
Mål: 4%

3,0

4,1

–3,2

15/16

16/17

17/18

KappAhls årliga tillväxt ska i genomsnitt
vara 4 procent under en konjunkturcykel.
Omsättningen minskade med 3,2 procent
under året.

RÖRELSEMARGINAL, %
Mål: 10%

Rörelsemarginalen ska lägst uppgå till 10
procent. I år landade rörelsemarginalen
på 5,9 procent.

7,4

9,1

5,9

15/16

16/17

17/18

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD, GGR EBITDA
Mål: <3

0,3

–0,3

0,9

15/16

16/17

17/18

Den räntebärande nettoskulden ska inte
annat än tillfälligt överstiga 3 gånger
EBITDA. Vid årets slut hade KappAhl
fi nansiella nettotillgångar om 0,9 gånger
EBITDA.

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

137,3

39,2

42,2

68,6

15/16

16/17

17/18

Utdelning

Utskiftning

Utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av resultat efter skatt under förutsättning att koncernen uppnår ovanstående finansiella mål. Styrelsen föreslår
årsstämman 2018 att utdelning lämnas
med 2,00 kronor/aktie v ilket motsvarar
68,6 procent av nettoresultatet.

2018 FYLLER
KAPPAHL 65 ÅR
I år är det 65 år sedan Per-Olof Ahl, i folkmun med
smeknamnet Kapp-Ahl, startade upp sin verksamhet i den lilla källarlokalen i Kallebäck i Göteborg.
På den tiden kom Per-Olof över stora volymer kappor
och efterfrågan var stor. Med varje kappa som lämnade butiken spred sig ryktet om god kvalitet till
låga priser.
Idag är KappAhl en av Nordens ledande modekoncerner med 369 butiker och 4 000 medarbetare.

KAPPAHL 2017/2018
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Detta är KappAhl-koncernen

DETTA ÄR KAPPAHLKONCERNEN
KappAhl grundades 1953 i Göteborg och
är en av Nordens ledande modekedjor.
Koncernen består av 369 butiker under
varumärkena KappAhl och Newbie Store
i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien. Dessutom finns vår Shop
Online tillgänglig på alla våra försäljningsmarknader.
Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt
mode i egen design till de många män-

niskorna. Vårt sortiment är alltid inspirerande och andelen hållbarhetsmärkta
plagg ökar ständigt. Det vi gör ska kännas rätt för vår kund och vår omvärld.
2017/2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda uppgick till cirka 4 000 i tio länder. KappAhl
är noterat på Nasdaq Stockholm sedan
2006.

369

VÅRA VÄRDEORD

TEAMKÄNSLA. KREATIVITET. TYDLIGHET. ENERGI. MOD.
RESPONSIBLE FASHION
KappAhl vill ta hand om både våra kunders garderob och om omvärlden. Våra
kläder ska ge en bra känsla och bli våra
kunders favoriter i garderoben. Men de
ska också kännas rätt för att kunderna
vet att kläderna är producerade med
omsorg – utan att tumma på vare sig
k valitet eller design.
Vår hållbarhetsstrategi Responsible
Fashion baseras på de utmaningar vi ser
i vår värdekedja och utgår från FN:s
globala mål för hållbar utveckling i
Agenda 2030 och forskning kring mode-
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branschens och modeprodukters påverkan på människor och miljön.
Strategin är integrerad i varje del av
vår organisation och rymmer viktiga frågor som arbetsvillkor, resursanvändning,
produktionsteknik, jämställdhet och
mångfald.
KappAhl följer globala riktlinjer och
principer från till exempel FN (inkl. ILO)
och OECD, tillämpar försiktighetsprincipen, arbetar proaktivt och samarbetar i
branschinitiativ för att nå långsiktigt
hållbar utveckling.

BUTIKER

VÅR NÄRVARO

SVERIGE

NORGE

FINLAND

POLEN

Nettoomsättning, MSEK:
2 689 (2 760)

Nettoomsättning, MSEK:
1 249 (1 333)

Nettoomsättning, MSEK:
564 (584)

Nettoomsättning, MSEK:
242 (239)

KappAhls närvaro: 169 (173)
butiker inklusive Shop Online.

KappAhls närvaro: 95 (93)
butiker inklusive Shop
Online.

KappAhls närvaro: 59 (57)
butiker inklusive Shop Online.

KappAhls närvaro: 24 (22)
butiker inklusive Shop Online.

Newbies närvaro: 4 (3)
butiker

Newbies närvaro: 3 (2) butiker

Newbies närvaro: 1 (0) butiker

Genomsnittligt antal
heltidstjänster1: 339 (344)

Genomsnittligt antal
heltidstjänster1: 237 (257)

Newbies närvaro: 8 (6) butiker
Genomsnittligt antal
heltidstjänster1,2: 1 598 (1 385)

Genomsnittligt antal
heltidstjänster1: 544 (580)

STORBRITANNIEN
Nettoomsättning, MSEK: 16 (0)
Newbies närvaro: 6 (0) Newbie
Store inklusive e-handel.
Genomsnittligt antal
heltidstjänster1: 15 (0)

RUMÄNIEN

KINA

Andel av produktion : 1 (<1)%

Andel av produktion3: 40 (45)%
Antal anställda 4: 68 (67)
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TURKIET

INDIEN
Andel av produktion3: 5 (8)%
Antal anställda 4: 16 (17)

MYANMAR

Andel av produktion3: 8 (7)%
Antal anställda 4: 8 (8)

Andel av produktion3: 3 (<1)%
Antal anställda 4: 4 (4)

SRI LANKA

BANGLADESH

Andel av produktion :
2 (<1)%
3

Andel av produktion3: 41 (40)%
Antal anställda 4: 49 (50)

VÅRA KONCEPT

LÄS MER PÅ FÖLJANDE SIDOR

1) Totalt antal tjänster omräknat till heltidstjänster.
2) Omfattar utöver butikspersonalen även samtliga medarbetare på KappAhls huvudkontor och distributionscentral i Mölndal.
3) Baseras på ordervärde. Exklusive produktion hos agenter och importörer.
4) Avser anställda i KappAhl-koncernen som arbetar på våra produktionskontor.

KAPPAHL 2017/2018
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KappAhl

KAPPAHL

347
ANTAL BUTIKER

4

ANTAL MARKNADER

4

NYA BUTIKER 2017/2018 1

På KappAhl hittar du mode som både känns rätt och ser bra ut. Vi erbjuder kläder med god
k valitet och passform till dam, barn och herr. Hos oss hittar du moderiktiga och prisvärda
k läder för alla tillfällen – såväl vardag som fest. Mycket har hänt sedan vi började sälja kappor
i en källare för 65 år sedan. I dag säljer vi kläder online och i 347 butiker. Men en sak är sig lik.
För oss handlar mode om en sak – dig. Oavsett vem du är. För oss är alla lika värda.

1) Under året har vi öppnat fyra butiker och även stängt fyra butiker.
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Dam

UNDER VERKSAMHETSÅRET har vi släppt fyra Limited Edition-kollektioner på vår damavdelning.
Det är specialkollektioner som säljs i begränsad upplaga i Shop Online och utvalda butiker. Tanken
med Limited Edition är framförallt att erbjuda våra kunder unika plagg med högre modegrad men
också att bli en snackis bland modejournalister och influencers.

KAPPAHL 2017/2018
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KappAhl

Barn
8
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MED KOLLEKTIONEN UNITE lät vi barnen sätta sina egna spelregler
när det gäller mode. Den samtidsinfluerade unisexkollektionen har
inspirerats av gatans avslappnade stil och låter barn vara just barn.

Herr

KAPPAHLS HERRSORTIMENT ger goda förutsättningar för en snygg och välklädd
vardag. Nyckelplagg är skjorta, chinos, udda kavaj och stickade tröjor i bra material.

KAPPAHL 2017/2018
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Newbie

NEWBIE

22

ANTAL BUTIKER

5

ANTAL MARKNADER

11

NYA BUTIKER 2017/20181

Historien om Newbie börjar när designers på KappAhl 2010 skapade en babykollektion med
nyckelorden tidlöst, hållbart och prisvärt, med tanken om plagg som kan ärvas mellan generationer. Newbie låg helt rätt i tiden och fick fäste viralt. Där och då tog många ”Newbie Lovers”
varumärket till sig och deras engagemang har påverkat både design och utbud samt skapat en
omfattande andrahandsmarknad för kollektionen – helt i linje med Newbies fokus på
hållbarhet. I dag finns Newbie Store i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien.

1) Under året har vi öppnat elva butiker och stängt en butik.

10 KAPPAHL 2017/2018

NEWBIE FOKUSERAR på hållbarhet, kvalitet och design och produkterna är övervägande i ekologisk bomull.
De material som inte är bomull är från andra mer hållbara källor. För Newbies designers är hållbarhet inte
enbart en fråga om vilka material som används, utan även om livslängd – deras tillvägagångssätt för design,
med mönster och färger inspirerade av naturen, har utvecklats för att skapa plagg som inte åldras,
men kommer att kunna ärvas och älskas i generationer.

KAPPAHL 2017/2018 11

vd om året som gått

ETT UTMANANDE ÅR

Året har präglats av hård konkurrens och färre besök i de fysiska butikerna, men
också av stora framsteg på hållbarhetsområdet, ökad försäljning i Shop Online och
en framgångsrik lansering av Newbie Store i Storbritannien. Vi träffade tf vd och
koncernchef Göran Bille för att prata om året som gått.

H

HUR HAR ÅRET VARIT?
Det har varit ett utmanande år helt klart.
Det finns saker som vi har gjort bra och
saker som inte har fungerat som vi önskat, men totalt sett är vi inte nöjda med
årets resultat. Den hårda konkurrensen
och effekter från färre besök i butik
påverkade vår försäljning negativt
under året.
VAD TYCKER DU ATT NI HAR GJORT BRA?
Barnavdelningen och framförallt Newbie har varit våra guldkorn under året.
Newbie har landat väl i Storbritannien
och vi ser att det går bra även för Newbie
på våra övriga försäljningsmarknader. På
barnavdelningen har vi också satsat på
att utveckla varumärken som Rükie,
Woxo 720° och Lab Industries som gjort
att vi stärkt vårt erbjudande.
Det positiva resultatet i Polen är också
ett glädjeämne. KappAhl har funnits på
marknaden länge och vi har nu anpassat
vår strategi till mer lokala förhållanden
vilket varit lyckosamt både avseende
prisstrategi och erbjudandet i stort.
Det är också glädjande att vi går framåt
mot våra ambitiösa hållbarhetsmål.
VAD ÄR DET SOM INTE FUNGERAT SOM
NI ÖNSKAT?
Framförallt vår kampanj- och prisstrategi med fokus på fullprisförsäljning.
Branschen har jobbat väldigt kampanj
intensivt under året vilket har gjort att vi
kommit i otakt och därför varit tvungna
att gå tillbaka till den mer kampanjintensiva strategi som vi hade tidigare.

12 KAPPAHL 2017/2018

Vi är inte heller nöjda med resultatet
av vår strävan att hålla nere lagernivåerna i butik. Det har medfört brist på
vissa varor i butik, framförallt dam
sortiment i säsongsövergångarna, med
vikande försäljning som resultat.
HUR GÅR TANKARNA KRING
NEWBIES EXPANSION?
Vi har skapat ett embryo till ett fantastiskt varumärke och vi vårdar det som en
baby. Vi vill fortsätta utrullningen i en
vettig takt och ta position i Storbritannien
framförallt. Det är jättekul att Newbie
fått så stor uppmärksamhet och vunnit
flera priser under året. Lanseringen av
Newbie som ett fristående varumärke
har varit ett lyckosamt drag och vi vill
fortsätta med ytterligare utveckling
av sortimentet på ett liknande sätt
framöver.
VILKA ÄR DE STÖRSTA
UTMANINGARNA I OMVÄRLDEN?
Det enkla svaret är digitaliseringen. Det
är en stor omställning – inte bara från ett
e-handelsperspektiv, utan även kommunikationsmässigt och i utformningen
av fysiska butiker genom omnikanal-
lösningar och liknande. Vi kan, precis
som våra branschkollegor, se att trafiken
till fysiska butiker minskar och det beror
bland annat på den ökande e-handeln.
Andra viktiga utmaningar är att bidra
till resultatgivande lösningar för en hållbar och cirkulär modeindustri, exempelvis avseende rättvisa löner och hållbara
tekniker med mera.

HUR PÅVERKAR DIGITALISERINGEN
KAPPAHL?
Självklart har det en stor påverkan, i allt
från vår kommunikation till hur vi organiserar oss internt. Försäljningen i Shop
Online har ökat med 38 procent under
året och våra omnikanal-lösningar som
Click&Collect och Shop Online in Store
har varit framgångsrika. Samtidigt är det
viktigt att komma ihåg att 95 procent av
vår försäljning fortfarande sker i våra
fysiska butiker. Det senaste året har vi
satsat stort på Shop Online. Det har
behövts och varit viktigt för oss men det
kommande året kommer vi att fokusera
mer på våra fysiska butiker.
HUR KOMMER NI ATT GÖRA DET?
Det är ett löpande arbete att anpassa
butiksnätet och det gäller både butiksyta,
läge och hyresnivåer för att optimera försäljningen på kvadratmeter i förhållande
till trafiken till butiken. Under året har vi
uppgraderat 23 KappAhl-butiker och
bland dessa har vi minskat butiksytan i
elva butiker. Det arbetet kommer att fortsätta kommande år.
Framöver vill vi också låta butikerna
ta ett större ansvar vad gäller kundmötet.
Jag tror att vi i framtiden kommer att
arbeta mer decentraliserat med mer
lokalt anpassade butiker vilket också
kommer att stärka vårt erbjudande. Vi
vill också hjälpa butikerna att effektivisera så att de har mer tid för kundmötet.

”

Försäljningen
i Shop Online
har ökat med
38 procent
under året.

KAPPAHL 2017/2018 13

vd om året som gått

HUR SKA NI KOMMA TILLRÄTTA MED
LAGERNIVÅERNA FRAMÖVER?
Vi måste hela tiden jobba lite smartare
och se till att varorna är där de möter
kund. Under den kommande vintern
kommer vi att genomföra ett stort logistikprojekt för att skapa ett gemensamt
lager för våra fysiska butiker såväl som
Shop Online. Det är ett väldigt viktigt
steg för att hantera våra lagernivåer, men
också för att öka effektiviteten på distributionscentralen.

OMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL

61,8%

62,2%

61,8%

4 724

4 916

4 760

15/16

16/17

17/18

Nettoomsättning, MSEK
Bruttomarginal, %

ANDEL HÅLLBARHETSMÄRKT MODE

38%

53%

57%

15/16

16/17

17/18

”

Vårt fokus
ligger på kund
och produkt
och vi kommer
att intensifiera
arbetet med
detta framöver.
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VAD GÖR NI FÖR ATT BLI KUNDENS
FÖRSTAHANDSVAL?
KappAhl har stått starkt på marknaden i
65 år. Vårt fokus ligger på kund och produkt och vi kommer att intensifiera arbetet med detta framöver. Allting handlar
om vårt erbjudande och vårt möte med
kunden, oavsett kanal. Att utveckla arbetet med analysen av våra olika målgrupper och hur vi bäst möter dem är en viktig
del av detta. Vi arbetar mycket med att
utveckla ett attraktivt, mer hållbart sortiment och få en bättre balans i det, men
också ett bättre utryck. Under året har vi
förändrat vårt formspråk i kampanjerna.
Jag tycker att vår höstkampanj ”My
Everyday Essentials” med Lena Olin och
Bahar Pars är ett bra exempel på detta.
HUR ARBETAR NI MED HÅLLBARHET PÅ
KAPPAHL IDAG?
Även ett väl utvecklat och integrerat hållbarhetsarbete är viktigt för ett långsiktigt framgångsrikt KappAhl. Arbetet
inom detta område utgår från vår hållbarhetsstrategi Responsible Fashion som
är en del av vår affärsplan och som vi har
rullat ut i organisationen under året.
Strategin fångar upp viktiga frågor, allt
från mer hållbara material och produktionsprocesser till mänskliga rättigheter
och löner i produktionsländerna, och
vidare till textilinsamling och cirkulär
ekonomi. För skapa delaktighet och öka
kunskapen om vårt hållbarhetsarbete i
organisationen har alla medarbetare
genomgått utbildningen ”Det hållbara
kundmötet” under året vilket varit
mycket uppskattat.

VILKA FRAMSTEG HAR NI GJORT
PÅ OMRÅDET UNDER ÅRET?
Vi är stolta över att ha ökat andelen hållbarhetsmärkt mode från 53 till 57 procent. Vi har också implementerat vårt
styrkort för hållbar design på vår sortiments- och designavdelning. I maj blev vi
medlemmar i Sustainable Apparel Coalition där vi verkar för att harmonisera
våra arbetssätt med andra aktörer i
modeindustrin för att skapa ökad transparens och ökat tempo i utvecklingen av
hållbara arbetssätt. Tillsammans med
våra kunder har vi också minskat försäljningen av plastpåsar med 70 procent
under året inom ramen för One Bag
Habit. Det är imponerande!
DET SKER EN VISS FÖRFLYTTNING
AV PRODUKTION NÄRMARE FÖRSÄLJNINGSLÄNDERNA, HUR TÄNKER NI
KRING DET?
Vi tittar på att lägga mer produktion närmare våra försäljningsmarknader för att
öka flexibiliteten i vår leveranskedja. Att
jobba med leverantörer nära försäljningsmarknaderna har flera fördelar: vi
kan komma ner i leveranstid framförallt,
men även förbättra våra lagernivåer
genom att arbeta med leverantörer som
själva kan lagerhålla tyger och färdigproducerade varor nära våra försäljningsmarknader. I dag är det oftast mer gynnsamt att kunna lägga vissa ordrar senare
i säsongen, om än till ett något högre
inköpspris, eftersom det minskar risken
för prisnedsättningar.
VART ÄR KAPPAHL SOM KONCERN
PÅ VÄG?
Det finns ett otroligt stort engagemang
hos våra medarbetare att göra KappAhl
till det bästa företaget för kunder, aktie
ägare och medarbetare. Under året har vi
tagit flera steg för att utveckla KappAhl,
men jag vill låta nästa vd vara den som
stakar ut vägen!

MY STYLE.
MY POWER.
KAPPAHL 2017/2018 15

VÅR AFFÄR

VÅR AFFÄR

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
ansvarsfullt mode som ger en bra känsla. Genom en djup förståelse för vår
omvärld och vår affär och med en tydlig affärsplan kan vi skapa bestående
värden genom hela vår värdekedja. På så sätt når vi våra mål.

Vår omvärld

Vår affärsplan
Clarity for the customer

VÄXANDE MODEMARKNAD

KOORDINERAT SORTIMENT

KÖPUPPLEVELSEN I FOKUS

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

UNIFIED RETAIL – VÄGEN FRAMÅT

KANALOPTIMERING

PERSONLIGARE RELATION TILL KUNDERNA

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

CIRKULÄRT OCH HÅLLBART MODE

RESPONSIBLE FASHION
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Vår värdekedja

Våra mål
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VÅRT
ERBJUDANDE
Tydligt sortiment. God
kunskap om våra kunder.
Omtyckta varumärken.
Rätt kompetens.
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EMPLOYEE NET PROMOTER SCORE
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MEDARBETARNA HAR
FÖRTROENDE FÖR KAPPAHLS
HÅLLBARHETSARBETE

7,0
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VÅR OMVÄRLD OCH AFFÄRSPLAN

VÅR OMVÄRLD OCH
AFFÄRSPLAN

KappAhl står, liksom resten av modebranschen, mitt i en transformation. Accelererande
digitalisering, ökade krav från kunder och konsumenter och en hög medvetenhet om
branschens hållbarhetsutmaningar förändrar vår omvärld och dess förutsättningar.
Med vår affärsplan Clarity for the Customer rustar vi oss för att på ett målinriktat
och snabbfotat sätt arbeta för att nå våra mål i en föränderlig omvärld.

18 KAPPAHL 2017/2018

VÄXANDE MODEMARKNAD
Modekonsumtionen ökar. I Sverige köpte konsumenterna 18 procent mer kläder och skor under 2016
jämfört med 20061 . Men var tredje svensk använder sällan, eller aldrig, hälften av plaggen i sin garderob2. Det kan bero på att plaggen har fel passform, storlek eller så känns de helt enkelt inte rätt. Ofta
beror det på att konsumenterna saknar matchande plagg eller accessoarer.
Den växande marknaden har lett till ökad konkurrens, inte minst från e-handelsföretag, som är verksamma både på våra försäljningsmarknader och i utlandet. Därmed blir det också allt viktigare för oss
att vara relevanta i vårt erbjudande. Vårt sortiment ska vara inspirerande, attraktivt och tydligt för våra
kunder. Vi behöver träffa rätt när det gäller trender, storlekar, säsong och efterfrågan. Genom att arbeta
med tydliga koncept och guidning hjälper vi våra kunder att hitta mode som känns rätt.
Dagens konsumenter är ofta pålästa och vill gärna konsumera mer hållbart. Efterfrågan på plagg i
hållbara material ökar. Textilinsamling, secondhand-appar och klädbytardagar är andra fenomen i samhället som ökar i popularitet. Samtliga syftar till att förlänga plaggens livslängd när de inte längre passar i garderoben.

Strategi

KOORDINERAT
SORTIMENT

Rätt plagg, i rätt tid,
väl k oordinerade för vår
kunds garderob.
INITIATIV 2017/2018
• L ansering av Limited Edition – kollektioner med högre modegrad, läs mer
på sid 7.
•Ö versyn av herrsortimentet, läs mer
på sid 29.
• Implementering av styrkort för hållbar design, läs mer på sid 30.

INITIATIV 2018/2019
• Djupare fokus på behoven för
KappAhls olika kundsegment: kvinnan mitt i livet, mannen, föräldern
och Newbie-kunden.
• Fortsatt utveckling av styrkortet för
hållbar design.

1) Konsumtionsrapporten 2017, Göteborgs Universitet
2) Avfall Sverige
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VÅR OMVÄRLD OCH AFFÄRSPLAN

KÖPUPPLEVELSEN
I FOKUS

UNIFIED RETAIL* – VÄGEN FRAMÅT

Konsumenter har i dag höga förväntningar på att
köpupplevelsen ska vara personlig och enkel,
oavsett om det är ett besök i en fysisk butik eller
en sökning i en e-handelsbutik. Behovet av
enkelhet sträcker sig även till betalningsalternativ och leveranser vid e-handel.
Dessutom spenderar konsumenter i dag mindre tid i fysiska butiker och uppvisar ofta ett mer
rationellt shoppingbeteende genom att de oftare
är på jakt efter ett specifikt plagg. Snabb och
kunnig service blir centralt för att kunna uppfylla kundens förväntningar. Vi behöver också
kunna erbjuda hjälp i rätt tid och varorna måste
snabbt finnas tillgängliga, i butik eller online, vilket ställer krav på lagernivåer och tillgänglighet.

Allt fler konsumenter väljer att shoppa online. Enligt siffror från Svensk Handel skedde i princip hela
s ällanköpsvaruhandelns tillväxt under 2017 på nätet.
Den nordiska e-handeln omsatte nästan 210 miljarder kronor under 2017 och kläder och skor var den
största produktkategorin inom den nordiska e-handeln3. Men e-handel används inte bara för inköp.
Vissa kunder använder butiker för att känna på och prova plagg och slutför sedan köpet online, andra
gör efterforskningar avseende sortiment och lagersaldo online innan de går till en fysisk butik för att
slutföra köpet.
Den fysiska butiken som fenomen står sig dock stark och de senaste åren har flera tidigare renodlade
e-handelsaktörer öppnat fysiska butiker. Att ha tillgång till ett butiksnät ger de stora kedjorna stora
f ördelar4. Vanan att handla i butik är fortfarande väl etablerad hos konsumenterna och närheten till
kunden är central för att kunna skapa ett starkt erbjudande, även online.

Strategi

Strategi

FÖRSÄLJNING OCH
SERVICE
En högpresterande säljoch serviceorganisation
med omfattande kunskap
om kund och p
 rodukt.
INITIATIV 2017/2018
• L ansering av betalning via Klarna även
i butik, läs mer på sid 43.
• I mplementerat en central kundtjänst,
läs mer på sid 43.
• L agernivåer i fokus, läs mer på sid 29.

INITIATIV 2018/2019
• Införande av en unison logistikplattform för all försäljning, oavsett kanal,
vilket kommer att medföra effektivare
logistik bland annat med hantering av
fler beställningar och snabbare leveranser.

3) E
 -barometern 2018, PostNord
4) Brendan Witcher, Forrester Research
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*I dag handlar kanaloptimering inte om fysiska butiker eller e-handel, utan om hur försäljningen kan
optimeras genom en symbios där de båda kanalerna driver varandra: Unified Retail.

KANALOPTIMERING
Optimera och uppdatera butiker u
 tifrån
koncept, utrymme och läge med Shop Online
som flaggskeppsbutik.
INITIATIV 2017/2018

INITIATIV 2018/2019

• Öppnat, uppgraderat och stängt butiker
på våra försäljningsmarknader,
läs mer på sid 43.

• Fortsatt optimering och uppdatering
av det fysiska butiksnätet.

• F ortsatt utveckling av Click&Collect
och Shop Online, läs mer på sid 43.
• E tablering av Newbie Store i Storbritannien med sex nya butiker inklusive
e-handel, läs mer på sid 45.

• Fortsatt förfining av omnikanal-
lösningarna med fokus på ökad
r elevans för varje enskild besökare.

PERSONLIGARE RELATION
TILL KUNDERNA

CIRKULÄRT OCH
HÅLLBART MODE

Konsumenternas magkänsla och hur de väljer att interagera med varumärken påverkas av modeföretagens värderingar, syfte och hållbarhetsarbete.
Att skapa relevanta varumärken, kanaler och upplevelser är därför centralt i
arbetet med att skapa nära relationer till konsumenterna.
Konsumenter scrollar igenom enorma mängder innehåll i sociala medier
och på webbplatser varje dag. Det blir därför viktigare för oss att skapa
engagerande och relevant innehåll som når kunden vid rätt tidpunkt.
Den ökade digitaliseringen, och därmed tillgång till data och i förlängningen användning av artificiell intelligens för att analysera data, skapar
möjligheter till att anpassa och personifiera kommunikationen med kunderna. På så sätt kan de knytas ännu närmare varumärket. Detta kommer att
vara avgörande för framtida framgång inom modebranschen.

Kunskapen om modebranschens utmaningar växer. Planetens ändliga
resurser och det stora fokuset på klimatfrågan leder till ett ökat intresse för
återvinning, cirkulära affärsmodeller och innovativa produktionstekniker.
Viktiga frågor som arbetsvillkor, levnadslöner och hälsa och säkerhet i produktionsländerna behöver fortsatt utvecklas och modebranschen behöver
ta ansvar för att främja utvecklingen.
Konsumenter förväntar sig att modebranschen har ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete. Aktörer som uppfyller detta får en konkurrens
fördel jämte de som inte har kommit lika långt.
För att kunna driva hållbar utveckling inom modeindustrin krävs ökad
samverkan mellan en mängd olika aktörer, till exempel inom frågor som rör
hållbar konsumtion och produktion. Exempel på detta är initiativ som Sustainable Apparel Coalition som verkar för att göra branschen mer hållbar
och transparent.

Strategi

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Strategi

RESPONSIBLE FASHION

Starkt varumärke och stark relation med
vår kund som leder till ökad andel
fullprisförsäljning.
INITIATIV 2017/2018

INITIATIV 2017/2018

• F ortsatt arbete med kundsegmentering, läs mer på sid 44.

• Ökad andel hållbarhetsmärkt mode, läs mer på sid 29.

• E tablerat en analyshub för kunddata, läs mer på sid 43.

• Medlemskap i Sustainable Apparel Coalition (SAC) ,
läs mer på sid 41.

•Ö
 kat fokus på användargenererat innehåll online,
läs mer på sid 44.
• N y strategi för skyltfönster och entréytor med tydligare
erbjudanden för vår kund.

INITIATIV 2018/2019
• F ortsatt arbete med att förstärka relationen med de många
lojala kunderna samt att bli mer relevant för varje enskild kund i
de kanaler de väljer att möta oss i.

• One Bag Habit nu även lanserat i Norge, Finland
och Polen, läs mer på sid 50.
• Hållbarhetsutbildning för samtliga butiksanställda,
läs mer på sid 25.
• Bidrag till forskning för utveckling av mer hållbara produktionstekniker och -processer, läs mer på sid 40.

INITIATIV 2018/2019
• Påbörja utrullningen av Sustainable Apparel Coalitions Higg
Index i leverantörskedjan.
• Fortsatt implementering av kommunikationskonceptet för
Responsible Fashion.
• Fortsatt engagemang i forskningsprogrammet RE:Source.
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Vår Värdekedja

VÅR VÄRDEKEDJA

KappAhls värdekedja är komplex och präglas av möjligheter såväl som
utmaningar. Arbetet för att effektivisera verksamheten och integrera
hållbarhet i alla delar av vår värdekedja tar stora steg framåt varje år.
På kommande sidor kan du läsa mer om hur vi a
 rbetar för att skapa en
lönsam och hållbar verksamhet.
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MEDARBETARE
KappAhl är en stor och attraktiv
arbetsplats med drygt 4 000
anställda på 400 arbetsplatser i
tio länder. Här får du möjligheter
att växa och verktyg för att bidra
till hela organisationens framgång.
Läs mer på sid 24.

PRODUKTION OCH LOGISTIK
C
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Vår produktion har under året skett hos
187 (176) leverantörer, främst i Asien
men även i Europa. De över 43 miljoner varor vi beställer fraktas
från fabrikerna, via vår distributionscentral, till våra butiker och hem till kunderna i
en högeffektiv logistikkedja. Läs mer på sid 34.
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På vår design- och inköpsavdelning
arbetar vi för att skapa ett relevant och tydligt sortiment för
dam, barn och herr. Vi tar
fram runt 7 700 unika
artiklar varje år – alltid
utifrån våra kunders
behov och önskemål,
med kvalitet och hållbarhet i fokus. Läs
mer på sid 28.

IG

DESIGN OCH INKÖP

T I ON

På KappAhl vill vi guida och
inspirera våra kunder till hållbara val – att välja mer hållbara
plagg, att ta hand om dem och
lämna plaggen till textilinsamling när de
inte längre fyller sin funktion. Vi tar också en
aktiv roll i omställningen till en cirkulär modebransch. Läs mer på sid 48.
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ING

Tydligt sortiment. God
kunskap om våra kunder.
Omtyckta varumärken.
Rätt kompetens.

FÖ

FÖRSÄLJNING

Varje dag möter vi hundra
tusentals kunder i butik, i vår
Shop Online, i vår kundtjänst och i
de sociala kanalerna. Vår drivkraft är
att inspirera och guida dem att hitta sin
egen stil, oavsett kanal. Läs mer på sid 42.
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Medarbetare
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MEDARBETARE

KappAhls drygt 4 000 anställda på 400 arbetsplatser i tio länder drivs av
att överträffa våra kunders förväntningar. Som medarbetare har man tyd
liga mål, uttalat ansvar och får regelbunden feedback på sin prestation för
att kunna fortsätta att växa och utvecklas.

M

Medarbetarskapet är centralt för oss på
KappAhl. Vi beskriver medarbetarskapet
genom våra förväntningar på att man ska
leda sig själv i vardagen. Ta ansvar för sitt
jobb och för våra gemensamma mål, samt
nyttja friheten att hitta smarta sätt att
skapa resultat tillsammans med kollegorna. Ledare på KappAhl stöttar och
utmanar medarbetarna att ständigt
utvecklas genom att delegera ansvar och
se medarbetarna växa med ansvaret.
Ledarna sätter tydliga mål, följer upp och
ger feedback så att hela teamet jobbar
mot gemensamma mål.
MOTIVERANDE OCH UTVECKLANDE MÅL
Under året har vi fortsatt utveckla ett
enkelt och uppskattat sätt att tydliggöra
mål och resultatskapande aktiviteter i
form av så kallade performance reviews.
Genom täta avstämningar mellan medarbetare och ledare skapas engagemang
och motivationen höjs. I avstämningarna
får medarbetarna en ökad förståelse för
hur det egna arbetet bidrar till arbetsplatsens, och i förlängningen KappAhls,
mål. Tillsammans identifierar också
ledare och medarbetare de utvecklingsbehov medarbetaren har för att kunna ta
ansvar för både aktiviteter och resultat.
På så sätt får vi en affärsdriven medarbe-

tarutveckling som skapar nytta för både
kund och verksamhet och dessutom
direkt bidrar till våra övergripande mål.
KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP
Vi tror att grunden för ett bra ledarskap
är kommunikation. Vi har fortsatt
utveckla de verktyg som stödjer våra
ledare i dialogen med medarbetarna. Ett
av dessa är feedback, då vi vet att förväntningarna på återkoppling är höga samt
att det ger oss många andra positiva
effekter i form av motivation, resultat och
utveckling. Feedback är inte bara något
som våra ledare har ansvar för, utan
något vi ser som en del i alla medarbetares ansvar för att utveckla våra team och
kollegor.
SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR
Utbildning är viktigt för att stå stark på
en föränderlig marknad. Med utgångspunkt i vår omvärld och vår affärsplan
skräddarsyr vi utbildningar som utvecklar både medarbetarna och KappAhl.
Alla medarbetare har under året tagit del
av kompetensutveckling, i snitt 9,2 (11,5)
utbildningstimmar per medarbetare.
En stor utbildningssatsning under året
har varit utbildningen ”Det hållbara
kundmötet” som är en viktig del av vår

hållbarhetsstrategi Responsible Fashion.
För att möta kundens behov vill vi kunna
svara på de frågor vi får, men även vägleda till hållbara val. På KappAhl foku
serar vi på hållbarhet genom hela värdekedjan.
För medarbetare i butik har vi också
fortsatt erbjuda vår digitala utbildning i
behovsförsäljning, styling och passform.
ATTRAKTIV ARBETSPLATS
KappAhl är en omtyckt arbetsplats, något
som syns både i intresset för att arbeta på
KappAhl, Universums rankning av Sveriges bästa arbetsgivare och Randstads
rankning av de mest attraktiva företagen
inom handel och försäljning. Vi har också
höga betyg i vår årliga medarbetarenkät.
Vår Employee Net Promoter Score
(eNPS), ett mått som visar hur troligt det
är att medarbetarna rekommenderar
arbetsplatsen till vänner och bekanta, låg
på det höga värdet 23 i den senaste mätningen. Vår långsiktiga målsättning är att
nå ett eNPS om 25, vilket motsvarar en
hög nivå av medarbetarlojalitet. Medarbetarna ger också höga poäng på förtroendet för vårt hållbarhetsarbete i senaste
medarbetarenkäten, i snitt 6,1 poäng av 7
möjliga.
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Medarbetare

MEDARBETARE

23

EMPLOYEE
NET PROMOTOR
SCORE

RESPONSIBLE FASHION

Utveckla
hållbara butiker
och en hållbar
organisation
• Arbeta för mångfald och jämställdhet
• Utbilda och stötta alla medarbetare
avseende hållbarhet

VILL DU JOBBA HOS OSS?
På www.kappahl.se/lediga-jobb
hittar du våra lediga tjänster.

26 KAPPAHL 2017/2018

FLYGANDE START
Vi rekryterar löpande till olika tjänster
för att säkerställa att vi har rätt person
på rätt plats vid rätt tidpunkt. Intresserade kandidater kan få en inblick genom
#lifeatkappahl på sociala medier, där
våra medarbetare lägger upp bilder från
sina arbetsdagar.
Vi vill att våra nya medarbetare ska få
en så bra start som möjligt på KappAhl
och erbjuder därför en digital introduktionsutbildning som genomförs innan första dagen på nya jobbet. Utbildningen ger
våra nyanställda kollegor en tydlig bild av
KappAhl, våra kunder, värderingar och
hållbarhetsarbete. Allt för att kunna bidra
från första dagen på det nya jobbet.
NYA VÄGAR
Vi ser att det finns stort värde i att
utveckla medarbetare som vill växa med
företaget. Genom KappAhl Academy
erbjuds utbildningar och program för
medarbetare på alla nivåer för att de ska
känna sig redo att ta nästa steg. Under
året har sju av elva chefs- och specialisttjänster rekryterats internt på huvudkontoret, vilket är i linje med vår målsättning.
För våra medarbetare i butik som siktar mot att bli butikschefer erbjuder vi
utbildningen 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 inom
koncernen kan söka till vårt High Potential-program, en kvalificerad utbildning
inom affärsmannaskap och ledarskap i
samarbete med IHM Business School.
Programmet utvecklar deltagarnas ledaregenskaper och ger dem verktyg att ta
mer ansvar, utöka sitt nätverk och skapa
förutsättningar för att kunna påverka sin
roll och hela KappAhls verksamhet.
EN SCHYSST ARBETSPLATS
Att ta ansvar för goda arbetsvillkor på
KappAhl är en självklarhet. Vi arbetar
aktivt med frågor som jämställdhet,
mångfald, arbetsmiljö och icke-diskriminering. Arbetet tar sin grund i vår jämställdhetspolicy, arbetsmiljöpolicy och

de övergripande affärsstrategierna bland
annat. Alla som arbetar på KappAhl
informeras vid anställning och återkommande om våra etiska riktlinjer och vad
de innebär i syfte att skapa förhållningssätt i viktiga frågor som korruption och
intressekonflikter. Frågorna är viktiga
för oss både på våra försäljningsmarknader och i våra produktionsländer, och
gäller inköp av varor såväl som tjänster.
Vi är varandras arbetsmiljö och det tar
vi fasta på. Våra ledare arbetar löpande för
att främja ett gott arbetsklimat som skapar engagemang, lust och initiativkraft.
Sjukfrånvaron uppgick till 5,8 (5,7) procent under året och följs upp löpande. Vi
har glädjande nog väldigt få arbetsskador.
Varje medarbetare har möjlighet att
rapportera händelser som uppfattas som
diskriminerande och kränkande i den
årliga medarbetarenkäten, eller direkt
till närmaste chef eller HR-avdelningen
när en situation uppstår. Alla fall av
mobbning eller kränkande särbehandling på KappAhl följs upp av ansvarig
HR-medarbetare och ska behandlas
skyndsamt och konfidentiellt. Läs mer i
del 2, sid 46.
I Sverige, Finland och Norge omfattas
samtliga medarbetare av kollektivavtal,
vilket representerar 91 (90) procent av
KappAhls anställda. I övriga länder til�lämpas nationell lagstiftning. I dessa länder väljer vi i vissa fall att förstärka
anställningsvillkoren utöver lagstiftning.

NYCKELTAL MEDARBETARE1
17/18

15/16

14/15

Totalt antal medarbetare 4 016 4 001 4 047

4 104

Heltidstjänster 2

16/17

2 878 2 708

2 812 2 885

Personalomsättning, %

13,1

14,3

14,0

10,5

Andel kvinnor, %

93,2

92,9

91,5

92,6

Andel män, %

6,8

7,1

9,5

7,4

36,8

37,9

37,3

35,8

Utbildningstimmar
per person

9,2

11,5

11,6

9,5

Sjukfrånvaro, %

5,8

5,7

5,7

5,9

Genomsnittlig ålder

1) För ytterligare medarbetardata, se del 2, sid 25 och 46.
2) Totalt antal tjänster omräknat till heltidstjänster.

TRENDKOLL
OCH BROBYGGANDE

– INGRID ÄR KAPPAHLS
FÖRLÄNGDA ARM I SHANGHAI

De senaste trenderna, nya köpbeteenden och innovationer inom textil
branschen. I Shanghai finns många nycklar till framtidens mode
bransch – liksom KappAhls produktutvecklingschef Ingrid Ljungsvik.
– Att jobba här innebär både att vara en länk mellan design/inköp och
produktion och att hålla koll på det senaste och plocka hem det till
KappAhl, säger Ingrid Ljungsvik.
SHANGHAI ÄR EN MODERN, URBAN, PULSERANDE JÄTTESTAD, med 24 miljoner invånare och
ett enormt utbud av i princip allt – inte minst mode, förstås. Inspirationen flödar för den som är
intresserad av design och trender.
Dessutom har Shanghai och Kina överlag en stor textilproduktion. Omkring 40 procent av
KappAhls produktion finns i Kina.
– Framförallt är de kinesiska fabrikerna vassa på ytterplagg, grovstickat och konfektion,
det vill säga klänningar, kappor, kavajer och plagg som kräver lite snyggare finish. Fleece är de
jättebra på också. Till exempel tillverkar vi nästan alla våra morgonrockar i Kina. Här tillverkas
också mycket tyg och garn som även exporteras till andra produktionsländer, berättar Ingrid
Ljungsvik.
Hon är i Sverige på besök några dagar, för hennes hemmaplan är just nu Shanghai. Där har
hon bott och arbetat på KappAhls produktionskontor i snart ett år och kommer att bli kvar i
ytterligare ett – minst.
– Tanken från början med att ha en funktion som min i Shanghai var att bygga en bro mellan
produktion och inköp. Med 24 år som framförallt inköpare på KappAhl i bagaget kan jag ge
direkt feedback till produktionen utifrån vårt tänk och vår kund. Det gör processerna kortare
och misstagen färre. Jag vet vilka tyger, färger, mönster, snitt och prover som funkar för oss
på KappAhl, säger Ingrid Ljungsvik.
Förutom att produktutveckla och vara KappAhls ögon i produktionen är Ingrid Ljungsvik
dessutom något av en trendspanare. Nya modefenomen uppstår inte sällan på Shanghais gator
och med Ingrid på plats finns alla möjligheter att känna av nyheter och plocka upp dem som
passar KappAhls kund.
– Några gånger per säsong kommer jag till huvudkontoret och ställer samman nyheter och
trender för designers och inköpare. Vi tittar på nya fenomen, modeller vi vill utveckla och nya
sorters kvaliteter eller garner. Och så diskuterar vi hur vi skulle kunna vrida på det för att
passa vår kund, säger Ingrid Ljungsvik.
Hon stortrivs i Shanghai och ser bara fördelar med att jobba därifrån.
– Jag tror att det är nyttigt att någon kan betrakta KappAhl lite från utsidan som jag gör nu,
det gör det lättare att se vad som kan förbättras och utvecklas.
KAPPAHL I SHANGHAI
KappAhls produktionskontor i Shanghai har 32 medarbetare. Förutom Ingrid Ljungsvik så är
det platschefen och flera merchandisers som ansvarar för olika textila områden, som vävt,
trikå och stickat. Merchandisers fungerar som inköpsavdelningens förlängda arm i produktionen och vid orderläggning är det de som har kontakt med leverantörerna och beställer prover
och förhandlar priser, till exempel.

KAPPAHL ACADEMY
FOR VISUAL MER
CHANDISER TRAINEES
VISUAL MERCHANDISERS,
eller butikskommunikatörer,
är viktiga aktörer i vår strävan att inspirera och guida
kunderna i butik. Därför
anordnar vi utbildningen
KappAhl Academy for Visual
Merchandiser Trainees som
består av föreläsningar,
mentorskap, individuellt
arbete och uppgifter i sju
steg under tre månader.
Styling, tematisering, gruppering av dockor, accessoaranvändning, belysning och
grafiskt budskap är exempel
på några av de ämnen som
gås igenom.

GRÖNT LJUS
FÖR KAPPAHL
Vår ledningsgrupp och
s tyrelse hörde till de mest
jämställda bland de börs
noterade bolagen i Sverige
2017. Läs mer på
www.allbright.se/rapporter/
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På vår design- och inköpsavdelning arbetar vi för att skapa ett relevant
och inspirerande sortiment för dam, barn och herr. Vi tar fram runt
7 700 artiklar varje år – alltid utifrån våra kunders behov och önskemål,
med design, kvalitet och hållbarhet i fokus.

V

Vi tycker att mode ska vara lustfullt,
inspirerande och prisvärt. Våra plagg ska
ha rätt modegrad, hög kvalitet och bästa
passform, för på KappAhl vill vi hjälpa
våra kunder att hitta och lyfta sin unika
stil. Stilen ska förstärka deras personlighet och ska alltid skapa en bra känsla. Vi
erbjuder rätt plagg vid rätt tid och ett väl
koordinerat sortiment för våra kunder.

nya trender dyker upp och kvickt ska in i
sortimentet. Då anlitas leverantörer med
kortare leveranstid i till exempel Turkiet. Under året har vi också haft ett stort
fokus på att effektivisera arbetet med att
hålla bra lagernivåer. Vi har arbetat
aktivt med att minska ledtider och för
bereda beslut för att kunna agera och
lägga ordrar senare i säsongen.

PÅ MODELABBET
Allt börjar i vår ateljé på huvudkontoret
där vi ständigt arbetar med att utveckla
vårt sortiment. Alla de produkter vi säljer
i våra butiker och i Shop Online har skapats och designats här. Bland medarbetarna finns designers, designassistenter,
controllers, inköpare, inköpsassistenter,
mönsterkonstruktörer, design-, inköpsoch kollektionschefer, men också medarbetare med ansvar att säkerställa att vårt
sortiment hela tiden blir mer hållbart.
Tillsammans bidrar de med många olika
erfarenheter och kunskaper för att
designa ett inspirerande sortiment och de
drivs av passionen att skapa fina plagg för
våra kunder.
Vanligtvis pågår arbete med upp till
tre säsonger samtidigt. En del av de plagg
vi skissar på och utvecklar dyker upp i
butik först nio till tolv månader framåt i
tiden. Andra plagg, oftast med lite högre
modegrad, når butikerna mycket snabbare än så. De största trenderna ser
KappAhls designers långt i förväg, men
parallellt behöver vi också jobba i högre
tempo och med kortare beslutsvägar när

KUNSKAP OCH INSPIRATION
Kunskapen om våra kunder är central för
vår design- och inköpsavdelning – för att
träffa rätt gäller det att känna kunden
väl. Förutom att veckovis analysera försäljningssiffror får vi mycket information från våra kundundersökningar, vårt
kunduppföljningsverktyg och sortiments
råd med butiksrepresentanter. Vi följer
också upp sökningar i Shop Online.
För att vara rätt ute och tidigt snappa
upp nya trender har vi alltid örat mot marken och bevakar löpande allt från internationella magasin till sociala medier. Mycket
inspiration kommer också från de inspirationsresor som designers och inköpare
genomför varje år. På resor till städer som
Paris, London, New York och Seoul kan
våra designers och inköpare fånga upp nya
trender i allt från siluetter till detaljer och
materialval.
SORTIMENTSUTVECKLING
Vårt sortiment är under ständig utveckling och vi erbjuder alltid en mix av hög
modegrad och basplagg och byxor med
god passform som gör att våra kunder

kan hitta rätt hos oss. Sortimentsarbetet
styrs bland annat av vår sortimentsstrategi, produktpolicy och vårt styrkort för
hållbarhet. Under verksamhetsåret
2017/2018 har vi tillsatt tjänsten affärsområdesdesigner för samtliga affärsområden. På så sätt stärker vi vårt sortimentsarbete.
Vår sortimentsstrategi för dam bygger
på vår tanke om tydligt koordinerade
koncept för vår kund. Det gör vårt
uttryck mer enhetligt både i kollektionerna och i butikerna. Under året har vi
lagt fokus på att utveckla sortimentet för
herr och barn. På herrsidan har vi minskat andelen fristående varumärken för
att kunna ge vår herrkund ett mer tydligt
och inspirerade sortiment. Barnavdelningen har många varumärken som är
populära bland både barn och föräldrar –
varumärken som har fått ta större plats i
både sortimentsutveckling och kommunikation under året.
EN HÅLLBAR GARDEROB
En stor utmaning i modebranschen är
omställningen till en cirkulär ekonomi.
KappAhl kan bidra genom att jobba med
cirkulära produkter i hållbara material
och produktionsprocesser. Vi vill att våra
plagg ska få en längre livslängd och att de
ska kunna ingå i ett cirkulärt flöde av textilier. Därför är ett av våra fokusområden i vår hållbarhetsstrategi Responsible
Fashion att designa mode för en hållbar
garderob. Under året var 57 (53) procent
av vårt sortiment hållbarhetsmärkt.
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1%

AV KAPPAHLS TOTALA
KLIMATPÅVERKAN

RESPONSIBLE FASHION

Designa mode
för en hållbar
garderob
• Designa hållbara produkter
och kollektioner
• Fullborda övergången till
mer hållbara material
• Möjliggöra cirkulärt mode

”

Allt börjar i vår
ateljé på huvud
kontoret där vi
ständigt arbetar
med att utveckla
vårt sortiment.
Alla de produkter
vi säljer i våra
butiker och i Shop
Online har skapats
och designats här.
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Idag är flertalet av våra kollektioner
och produktkategorier genomgående
mer hållbara.
En viktig del i att nå vår målsättning är
vårt styrkort för hållbarhet som är integrerat i vårt produktutvecklingssystem.
Våren 2017 testade vi framgångsrikt
styrkortet och i januari 2018 implementerades det på alla design- och sortimentsavdelningar. Styrkortet utgår från
fem kriterier: materialval, cirkulärt
mode, design och livslängd, material
åtgång och hållbar produktionsteknik.
− Styrkortet ger oss stöd i att bedöma
produkternas hållbarhetsprestanda men
verkar även som en guide i vår produkt
utveckling. Med styrkortet kan vi styra och
mäta effekten av vår hållbarhetsstrategi på
produktnivå, förklarar Lina Nyqvist, sourcing- och hållbarhetsansvarig på KappAhls
design- och sortimentsavdelning.
Kriteriet för cirkulär design innebär
bland annat att plaggen vid slutet av sin
livstid är återvinningsbara och vårt mål
är att 50 procent av våra plagg ska uppfylla detta krav 2025.
HÅLLBAR TEKNIK OCH MATERIAL
Hållbara material och teknikutveckling
är viktiga delar i vår strävan mot att
designa mode för en mer hållbar garderob. Det är här, i leverantörsledet, som
plaggens största påverkan på miljö och
människor finns. Vi följer ständigt
utvecklingen av nya fibrer och produktionstekniker som sparar jordens resurser. En utmaning är att hitta mer hållbara material som är väsentligt bättre än
det konventionella alternativet, en annan
är att det hållbara materialet också behöver uppfylla våra krav avseende design,
kvalitet och känsla.
Vår målsättning är att 100 procent av
vårt sortiment ska bestå av mer hållbara
material 2025 och för verksamhetsåret
2017/2018 nådde vi 54 procent1 . För att
fullborda övergången till mer hållbara
material har vi satt delmål för till exempel bomull, syntetiska fibrer och cellulosafibrer från mer hållbara källor.

100 procent av vår bomull ska komma
från mer hållbara källor 2020. Under
2017/2018 nådde vi 86 (81) procent. Mer
hållbar bomull innefattar Better Cotton,
ekologisk bomull och återvunnen bomull. Att använda bomull från mer hållbara källor har en stor positiv påverkan.
En livscykelanalys gjord av Textile
Exchange2 visar att ekologisk bomull
endast släpper ut hälften så mycket växthusgaser och kräver tio procent av vattenanvändningen för bevattning jämfört
med konventionell bomull.
2022 ska minst 50 procent av alla syntetiska fibrer som polyester och polyamid
komma från återvunna källor. 2017/2018
utgjorde återvunna syntetiska fibrer 3,7
procent av vårt totala inköp av syntetiska
fibrer. Vi hoppas att tillgången på återvunna fibrer kommer att öka framöver
genom att vi tillsammans med branschkollegor sätter tydliga mål och bidrar till
forskning på området.
Enligt organisationen Canopy kommer
en tredjedel av världens viskos från
hotade urskogar. Vi kräver att all den viskos vi använder ska komma från hållbar
skog. Vårt mål är att hälften av vår
inköpta viskos ska komma från mer hållbara källor 2022 vilket även innefattar
att den ska vara tillverkad i slutna processer.
Alla våra produktförpackningar och
etiketter är i mer hållbara material: till
exempel är allt papper FSC-märkt eller
återvunnet och all polyester för tvättrådsetiketter återvunnen.
Hållbar produktionsteknik innefattar
nya typer av processer för att producera
plagg med minskad användning av vatten, energi och kemikalier. Det händer
mycket på området, exempelvis utvärderar vi löpande nya processer för tryck,
färgning och tvätt. Våra mål är att enbart
använda oss av mer hållbara produktionsprocesser 2030 och att all vår denim
ska vara tillverkad med mer hållbar produktionsteknik och i mer hållbara material senast 2022.

1) Material från mer hållbara källor, som Better Cotton Initiative (BCI) och certifierade, ekologiska,
återvunna eller mer hållbara material.
2) L
 ife Cycle Assessment (LCA) of Organic Cotton, Textile Exchange och PE International, 2014

ROOM FOR LINGERIE
En snygg outfit börjar inifrån med rätt
underkläder. På KappAhl hittar vår kund
underkläder för alla kvinnokroppar oavsett storlek och stil. Vi har ett stort utbud
av moderna underkläder som ger stöd
och känns bra varje dag, hela dagen.
Hösten 2017 lanserade vi vår nya
underklädsavdelning ”Room forLingerie” och här har tydlighet varit led
ordet. På avdelningen visar vi tydliga
guider över behå- och trosmodeller och
underkläderna presenteras i färguppdelade sektioner. Även kollektioner som
XLNT, Active Wear och nattplagg har
egna sektioner på avdelningen – allt
för att det ska vara lätt för våra
kunder att hitta rätt!

”

Vi har ett stort
utbud av
moderna
underkläder
som ger stöd
och känns bra
varje dag, hela
dagen.

STORLEK EFTER MÅTT

ÄLSKADE NICKIE!
En riktigt bekväm byxa som funkar både till fest och vardag och som går
att matcha med det mesta. I byxan Nickie har många av våra kunder hittat
en sann garderobshjälte.
NICKIE HAR FUNNITS I VÅRT SORTIMENT sedan 2011 men var faktiskt ingen omedelbar succé.
Siluetten var ny och ovan och det krävdes en viss inkörningsperiod innan kunderna tog till sig byxan.
Men redan säsongen därpå märktes ett tilltagande intresse för den coolt skurna stretchiga byxan i
s tadig bengalin, som är en slags polyester.
Nickie fick allt mer hängivna fans och de senaste åren har både material och färger diskuterats
livligt på sociala medier. Våren 2018 gav vi också våra kunder möjligheten att rösta fram en ny färg
online. Tävlingen skapade stort engagemang med över 400 röster på Instagram. Vinnarfärgen, den
starkt blå Mazarine Blue, släpptes i en begränsad upplaga i Shop Online och sålde slut i rekordfart.
VARFÖR TROR DU ATT SÅ MÅNGA GILLAR NICKIE?
– Det är en smickrande modell för många kroppstyper; kvaliteten är kraftig och lite slimmande.
Modellen är rak över höften vilket ger den en lite ”boyish” look som många trivs i. Den är väldigt
bekväm e ftersom den är så stretchig och dessutom väldigt prisvärd, säger Gabrielle Grennard,
designern bakom Nickie.

SEDAN 1994 HAR DET
PÅGÅTT ett europeiskt
projekt för att harmonisera
klädstorlekarna i Europa.
Historiskt har storlekarna
skiljt sig länder emellan,
men också mellan olika
modekedjor i samma land.
Hösten 2017 presenterade
en europeisk standardiseringsgrupp ett nytt enhetligt
storlekssystem som kommer
att gälla i hela Europa. I
gruppen har Lotta Silow
medverkat, som till vardags
är Size and Fit Coordinating
Manager på KappAhl.
– Den största skillnaden
är att vi nu ska basera storlekarna på ett kroppsmått. Det
är tydligt för både kund och
bransch!, säger Lotta.
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KAROLINA RITAR NEWBIES UNIKA MÖNSTER

”

I dag står våra baby- och
barnkläder för 40 procent
av vår försäljning.

2018 ÄR ETT ÅR AV JUBILEUM. Det är 65 år
sedan KappAhl grundades och 40 år sedan vi
släppte vår första barnkollektion. Mycket har
hänt sedan dess – idag står våra baby- och barnkläder för 40 procent av KappAhls försäljning
och vi är en av de stora spelarna på barn
klädesmarknaden. Under året som gått har vi
arbetat för att ytterligare stärka våra välkända
och omtyckta varumärken som Newbie, Lab
Industries, Rükie, Woxo 720° och KAXS Proxtec.
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I NEWBIES MAGISKA MÖNSTERVÄRLD ryms allt från rävar, ulliga
moln och flygande drakar till blommor i allmänhet och rosor i synnerhet – allt handritat av Newbies egen printdesigner Karolina
Persson.
– Det blir en arbetad känsla när man låter processen ta tid, det
gör mycket för känslan och trovärdigheten. Jag tror att Newbies
kund känner det, säger Karolina.
Runt Newbie-teamets gemensamma arbetsplats på huvudkontoret i Mölndal löper galgrader med milt färgade små plagg från nuvarande och kommande Newbie-kollektioner. Karolina bläddrar vant
bland galgarna och stannar till vid en liten klänning med brunt blommönster mot gammalrosa bakgrund.
– Det här printet tycker jag om, det blev fint, säger hon och håller
upp klänningen.
Kunderna – de milt sagt engagerade ”Newbie Lovers” runtom i
världen – håller med. Klänningen säljer som smör i solsken och diskussionens vågor går höga i allsköns Newbie-forum på sociala
medier kring hur klänningen egentligen matchas bäst.
– Det är superroligt att få sådan uppskattning och höra att de
tycker om det vi gör och de print jag ritat, säger Karolina.
Hon är stolt över att vara en del av Newbies team, stolt över printen, plaggen, kollektionerna, hållbarheten och framgångssagan.
Läs mer om Newbie på sid 45.
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RE-MAKE BY KAPPAHL
VAD GÖR DU MED DINA GAMLA KLÄDER och hemtextilier när de gått sönder eller inte längre
passar? Har du funderat på att återanvända materialet och göra något nytt?
Vi vill öka medvetenheten kring cirkulärt mode och under Stockholm Fashion Week i
augusti 2017 placerade vi ut två av våra textilinsamlingslådor där besökarna uppmanades
lämna in uttjänta kläder och textilier. Det insamlade materialet fick nytt liv av KappAhls
designer Lovisa Lindstrand, som upcyclade plaggen till kollektionen Re:make by KappAhl. I
kollektionen fanns bland annat en denimkimono, en kostym med spetsdetaljer och en skjortklänning. En stor bordsduk blev till ett set bestående av jacka och byxa. Alla plagg tillverkades i endast ett exemplar.
– Vi fick in allt från gardiner och kuddfodral till skor och jeans och det var en riktigt rolig
utmaning att skapa en kollektion av det insamlade, säger Lovisa Lindstrand.
Re:make by KappAhl-plaggen auktionerades ut på Tradera till förmån för Bris och inbringade 4 700 kr till verksamhetens viktiga arbete.

THE WATER WORLD

EN MER HÅLLBAR BADKOLLEKTION
PLAST I NATUREN i allmänhet och i haven i synnerhet är ett av vår tids största miljöproblem.
Plast tar lång tid att bryta ner och kan orsaka stora skador på såväl växter som djur. Vi behöver
vara aktsamma om när och hur vi använder plast och syntetiska material, och ett sätt att
komma åt problemet med nedskräpning är att skapa incitament som gör att människor ser sina
uttjänta plastprodukter som resurser och inte som skräp. I kollektionen The Water World har vi
använt material som tillverkats av till exempel fiskenät och petflaskor och skapat en badkollektion i mer hållbara material som omfattar både badplagg och beachwear för hela familjen.

UPCYCLING

– ETT VINNANDE KONCEPT I KAPPAHL S USTAINABLE DESIGN CONTEST
KAPPAHLS AMBITION är att vara en aktör som bidrar till nya idéer och arbetssätt för hållbar design och tillverkning i modebranschen. Därför arrangerar vi KappAhl Sustainable
Design Contest, en tävling för mode-, textil- och designstudenter från Sverige, Finland,
Polen och Norge som vill vara med och utveckla framtidens hållbara designlösningar.
2017 vann Kim Linghoff tävlingen med motiveringen: ”Årets vinnande bidrag handlar
om upcycling. Kim Linghoff har visat hur man på ett både lekfullt och smakfullt sätt kan
kombinera nyproducerat material med överblivet material från tidigare tillverkning i nya
spännande stickade produkter. Ett smart sätt att använda spillmaterial och ge det nytt
liv och värde i stället för att slängas bort.”
Hennes idé om att ta tillvara restgarner resulterade i två kimonos, en kort och en
lång, i blå toner. Wabi-Sabi, den japanska filosofin som hyllar det anspråkslösa och
icke-perfekta, inspirerade designen och de två plaggen namngavs följaktligen Wabi och
Sabi. Plaggen släpptes i september 2018 och såldes i Shop Online och utvalda butiker.
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PRODUKTION OCH LOGISTIK
Vår produktion har under året skett hos 187 (176) leverantörer, främst
i Asien men även i Europa. De nästan 43 miljoner varor vi beställer
fraktas från fabrikerna, via vår distributionscentral, till våra butiker
och hem till kunderna i en högeffektiv logistikkedja.

K

KappAhl äger inga egna fabriker utan
alla inköp sker genom leverantörer. 89
procent av våra inköp görs hos våra leverantörer i Asien. Vi har leverantörer i
Bangladesh, Indien, Kina, Turkiet,
Myanmar och Sri Lanka och egna produktionskontor i samtliga produktionsländer förutom Sri Lanka. Arbetet i Sri
Lanka leds istället från vårt produktionskontor i Indien. Produktionsländerna har en väl fungerande textilindustri med kringliggande infrastruktur
och en kvalitets- och prisbild som
matchar vårt segment.
KappAhl har två typer av leverantörer:
leverantörer som är kopplade till ett produktionskontor samt agenter och importörer. Leverantörer som är kopplade till
produktionskontor arbetar vi med under
längre perioder och de tillverkar de produkter som våra designers formgivit.
Kategorin agenter och importörer
används för specifika produktkategorier
såsom licensierade tryck, exempelvis
med populära seriefigurer.
Vi utvärderar löpande våra leverantörer och marknaderna de är verksamma på
utifrån flera olika parametrar, exempelvis
hållbarhet, leverans, kvalitet och pris. Vi
placerar vår produktion hos den leverantör som på bästa sätt kan möta våra förväntningar och krav. 2017/2018 svarade
de 10 största leverantörerna för 31 (31)

procent av våra inköp. Samlad produktion
innebär ökad kvalitet, bättre kontroll och
större möjligheter till påverkan.
Produktionsmarknaderna är under
ständig omvandling. De senaste åren har
andelen av våra produkter som vi tillverkar i Kina och Indien minskat till fördel
för andra länder i Asien, främst Bangladesh men även de för oss nya produktionsländerna Myanmar och Sri Lanka.
RISKER I PRODUKTIONSLÄNDERNA
Vi ser risker i produktionsländerna avseende mänskliga rättigheter, korruption,
arbetsvillkor, löner, barn- och tvångs
arbete, föreningsfrihet, säkerhet, hälsa
och miljö. De frågor vi ser som mest angelägna är social dialog, löner och arbets
tider. Riskerna, och bristen på insyn, är
störst tidigare i leverantörskedjan. Mode
företagens uppförandekoder med tillhörande fabriksrevisioner gör också att det
finns en risk för så kallad ”audit fatigue” i
leverantörsledet. Därmed finns ett behov
av att arbeta med initiativ som Sustainable Apparel Coalition (SAC) för att skapa
mer engagemang och effektivitet hos
leverantörerna, läs mer om SAC på sid 41.
Textilproduktion kräver både stora
mängder vatten, energi och kemikalier
som i sin tur skapar utsläpp till både luft,
mark och vatten, avfall och påverkan på
samhället och biodiversitet. De asiatiska

länder som står för den största delen av
världens textilindustri räknas i dag till
den fjärde största vattenanvändaren och
enligt Världsbanken orsakar textilindustrin dessutom 20 procent av de globala
vattenföroreningarna.
För att kunna hantera riskerna i produktionsländerna bygger vår hållbarhetsstrategi på en kombination av egna
initiativ och branschinitiativ som kan nå
även de aktörer KappAhl inte direkt
samarbetar med.
POSITIV PÅVERKAN PÅ LOKALSAMHÄLLEN
KappAhl vill stödja en långsiktig hållbar
utveckling i de länder och fabriker som vi
köper varor från. Vi ser möjligheter att
bidra på olika sätt och nå ut till de cirka
138 000 anställda hos våra leverantörer
och till ännu fler som arbetar tidigare i
leverantörskedjan.
Vi vill arbeta med ansvarsfulla leverantörer och kräver att de betalar lagstadgad lön och andra ersättningar i sina
fabriker. Vi verkar också i branschinitiativ och samarbeten för att påverka regeringar och andra aktörer att driva utvecklingen framåt, speciellt i frågan om social
dialog. Genom vår närvaro bidrar vi till
en utveckling av den lokala ekonomin,
skapande av arbetstillfällen och bättre
förutsättningar för barn, kvinnor och
män i produktionsländerna. Vårt arbete
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63%
AV KAPPAHLS TOTALA
KLIMATPÅVERKAN

RESPONSIBLE FASHION

Arbeta för
en hållbar
produktionskedja
• Arbeta med ansvarstagande
partners
• Bygga en hållbar logistikkedja
• Stötta samhällen som berörs
av vår verksamhet

bidrar också till spridning av ökad kunskap och bättre teknik för produktion
vilket leder till minskad användning av
vatten, energi och kemikalier.
Att stärka fabriksarbetarnas kompetens och möjlighet att påverka sin arbetsplats är en del i vårt bidrag till de lokalsamhällen vi verkar i. Detta kan vi till
exempel möjliggöra genom att utbilda
fabriksanställda, både medarbetare och
chefer, i rättigheter och ansvar. Tillsammans med utbildningsföretaget QuizRR
deltog vi under 2016/2017 i ett pilotprojekt där vi genomförde en digital utbildning på surfplattor hos leverantörer i
Bangladesh. Pilotprojektet föll väl ut och
hösten 2018 genomför vi utbildningar hos
fyra av våra leverantörer i landet. Sedan
starten har 2 500 fabriksanställda deltagit i totalt 10 158 utbildningstillfällen för
att lära sig mer om exempelvis arbetsplatspolicyer, hälsa och säkerhet samt
brandskydd.
Vi ser att utvecklingen i produktionsländerna går åt rätt håll, exempelvis har
läskunnigheten i Bangladesh ökat från
46,6 procent 2007 till 72,9 procent 2018.
Därtill sker förändringar inom arbets
rätten – i december 2018 kommer minimilönerna för arbetare inom textilindustrin
i Bangladesh att höjas med 51 procent.
Trots detta är vi inte nöjda med takten
utvecklingen håller. Vi anser att ett systemskifte måste ske och genom vår hållbarhetsstrategi Responsible Fashion och
våra engagemang i SAC och ETI vill vi
bidra till att driva igenom just det. Läs
mer på sid 40–41.
STYRNING AV PRODUKTION
Vår leverantörsstrategi, bindande upp
förandekod för leverantörer och leverantörsutvärdering är viktiga styrinstrument
i arbetet, liksom våra etiska riktlinjer för
medarbetare och affärspartners och vår
hållbarhetsstrategi Responsible Fashion.
Därtill behöver alla leverantörer uppfylla
de krav avseende produktkvalitet som
vi definierat i KappAhl Product Quality
Standard.
Uppförandekoden, som våra leveran
törer förbinder sig att följa, omfattar
områden som tvångsarbete, barnarbete,
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förenings- och organisationsfrihet, löner
och arbetstider, säkerhet på arbetsplatsen samt miljöaspekter beroende på vilka
typer av processer som den enskilda
fabriken jobbar med, till exempel korrekt
vattenrening om de arbetar med våtprocesser. Uppförandekoden stäms löpande
av gentemot omvärldens utveckling och
uppdateras vid behov för att spegla förändringar i omvärlden och harmonisera
med de branschinitiativ vi medverkar i.
Läs mer på sid 38.
När vi går in på nya produktionsmarknader går vi varsamt fram. Vi genomför
förundersökningar avseende exempelvis
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och det
kan till exempel vara aktuellt att kartlägga ägarförhållanden för den mark
där en leverantörs fabrik ligger för att
bedöma var det finns risker för över
trädelser.
Vi har nolltolerans för alla typer av
korruption. Det är mycket ovanligt att vi
identifierar fall av oegentligheter både
när det gäller våra medarbetare eller
leverantörer eftersom vi har en hög grad
av internkontroll. Under året har inga
fall av korruption rapporterats. Våra
etiska riktlinjer skrivs på vid nyanställningar och även våra leverantörer för
binder sig att efterleva riktlinjerna, därefter går vi igenom riktlinjerna med
medarbetarna och leverantörerna varje
år. Den största risken för korruption
finns i leverantörsledet. Medarbetare
som arbetar inom inköpsorganisationen
får löpande utbildning i antikorruption.
Frågan är också en del av den årliga
a ktivitetsplanen på alla våra produktionskontor.
TRYGGA PRODUKTER
KappAhl har höga krav när det kommer
till kvalitet, barnsäkerhet och kemikalieanvändning och dessa definieras i vår
produktkvalitetsstandard KappAhl
Product Quality Standard. Vi strävar
efter ständiga förbättringar och tillämpar alltid försiktighetsprincipen. Vårt
arbete utgår från kemikalieförordningen
REACH, krav från EU, lagstiftning i de
länder där vi är verksamma, branschstandarder samt aktuell forskning.

Genom att ställa krav på leverantörerna
och föra en nära dialog med våra produktionskontor och externa, auktoriserade
laboratorier säkerställer vi att våra produkter motsvarar våra krav. Vi genomför
också löpande kvalitets- och säkerhetstester genom hela produktionsprocessen.
Under 2017/2018 genomförde vi 767 (942)
kemikalietester och 99,9 (99) procent av
plaggen godkändes. Vi följer också upp
reklamationsstatistik för att minimera
återkommande kvalitetsproblem.
Barnsäkerhet är en hjärtefråga för oss,
våra barnplagg ska alltid vara trygga att
bära. Varje barnprodukt genomgår en
riskbedömning där vi säkerställer att det
inte finns några potentiella risker som
till exempel snoddar och dragband, lösa
eller vassa smådelar. Våra barnytterplagg

har till exempel avtagbara huvor för att
minimera risken att barnet fastnar.
KappAhl deltar aktivt i standardiseringsarbetet för säkerhet i barnkläder
genom medlemskapet i Swedish Standard Institute (SIS).
Som en del av vårt arbete med produktsäkerhet har vi vid två tillfällen
under året valt att ta bort produkter ur
butik. De produkter som återkallades var
en flipfloptoffla på grund av PVC-innehåll
samt ett gosedjur i form av en kanin på
grund av lösa delar. Totalt återkallades
9 673 stycken produkter vilket motsvarar
0,21 promille av den totala försäljningen.
KappAhl har en tydlig policy för hantering av plagg och andra produkter som av
olika anledningar inte kan säljas. Alla produkter som inte uppfyller våra krav på

hälsa, säkerhet eller miljö bränns för att
säkerställa att de inte kan åsamka skada
på människor eller miljö. Det kan till
exempel röra sig om mögliga plagg, barnplagg med lösa delar eller produkter där vi
upptäckt otillåtna kemikalier. Under
verksamhetsåret har vi skickat totalt
1,24 (1,49) ton produkter till förbränning
av hälso-, säkerhets-, eller miljöskäl. I de
fall vi identifierar produkter med mindre
skönhetsfel, exempelvis felstavade tryck
eller olika ärmlängd, skickas dessa till
vår partner I:Collect som säkerställer att
produkterna säljs utanför våra försäljningsmarknader eller att materialet återvinns. Det är viktigt för oss, utifrån både
lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv,
att andelen produkter som inte kan säljas
är så liten som möjligt.

MINSKADE LOGISTIKKOSTNADER
DE SENASTE FEM ÅREN har vi på KappAhl förfinat och gjort om våra logistikprocesser utifrån målsättningen att maximera försäljningspotentialen. Sedan dess har vi ökat precisionen i påfyllnaden mot försäljning, halverat ledtiden för påfyllnaden till butik, utvecklat orderläggningen och sortimentsförpackningar
för optimering av kostnaden hela vägen till försäljningsytan. Den totala logistikkostnaden från leverantör
till butik har reducerats med nära en femtedel per plagg.
Parallellt med implementeringen av nya tjänster som Click&Collect och Shop Online in Store pågår
en satsning med kompletterande automation och integrering av e-handelslogistiken i den befintliga
automationen för butik på KappAhls distributionscentral i Mölndal. Målet är att skapa ett gemensamt
lager och flöden för alla varor, vare sig de handlas via butik eller e-handel. Resultatet kommer vara att
logistikkostnaden för en e-handelsorder väsentligen reduceras samt att kapacitet säkras för att hantera den kraftigt växande e-handeln. Under första kvartalet 2019 kommer den grundläggande strategiska logistikplattformen vara på plats för vår satsning på Unified Retail och ytterligare processer kan
förfinas och utvecklas inom detta område.
Att arbeta för ökad effektivitet i logistiken är också en del av KappAhls hållbarhetsarbete, då det
leder till minskad mängd utsläpp per plagg. Vi arbetar med målet att årligen minska våra klimatutsläpp
från transporterna, något som vi inte lyckades med i år. Under 2017/2018 bidrog transporter till växthusgasutsläpp om 138 kg per plagg, vilket är en ökning om tio procent jämfört med föregående år. Orsaken är främst ökad flygfrakt mot föregående år men också att utsläppen från tågtransporter har ökat
kraftigt. Det beror främst på ökade tågtransporter från Asien.
Vi samordnar logistiken och har en gemensam distributionscentral i Sverige för hela koncernen. De
flesta leveranser går med båt från Asien till vår distributionscentral. Vi använder endast undantagsvis
flyg. Leveranser från distributionscentralen till butik sker oftast med lastbil eller tåg.
Vi ställer krav gällande miljö och sociala frågor på samtliga transportörer, oavsett transportslag, och
är sedan 2008 medlemmar i Clean Shipping Network, en organisation som arbetar för en gemensam
kravställning avseende mer hållbara sjötransporter, till vilken KappAhl varit en av initiativtagarna.
Clean Shipping Network tillhandahåller en databas över rederier som arbetar med att förbättra villkoren
och minska miljöpåverkan för sina fartyg.

FÖRDELNING AV TRANSPORTSLAG

Båt 84,1 (88,8)%
Bil 11,2 (10,5)%
Tåg 2,6 (0,2)%
Flyg 2,1 (0,5)%

”

Den totala
logistikkostnaden
från leverantör
till butik har
reducerats med
nära en femtedel
per plagg.
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DIALOG FRÄMJAR SAMARBETE I PRODUKTIONSLEDET

V

Vi för en löpande dialog kring hållbarhet
med våra leverantörer. Vår målsättning är
att de inspektioner och uppföljningsbesök
som våra medarbetare genomför hos leverantörerna ska främja vår relation och
vårt samarbete och på sikt leda till att
leverantörerna själva tar större ansvar
och på egen hand identifierar och åtgärdar
eventuella brister gällande till exempel
arbetsvillkor i deras verksamhet.
UPPFÖLJNING AV UPPFÖRANDEKODEN
Våra medarbetare på de lokala produktionskontoren följer upp KappAhls uppförandekod i tre steg: identifiera avvikelser
från uppförandekoden, initiera förbättringsåtgärder och genom transparent dialog stödja förbättringsarbetet. En annan
viktig uppgift är samarbete och koordinering med kollegor inom inköpsorganisationen för att säkerställa att produktion
sker i fabriker som lever upp till våra krav.
Vi graderar fabriker beroende på hur
väl de uppfyller 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 alltid
Tillfälligt godkänd även om den uppfyller våra baskrav eftersom det krävs mer
än ett besök för att veta hur väl fabriken
lever upp till våra krav. Efter tolv månader inspekteras fabriken igen och ska 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 2017/2018 gjorde vi 482 (392)
inspektioner och uppföljningsbesök i
leverantörernas fabriker. Som en följd av
att uppförandekoden inte följts och nödvändiga förbättringar inte genomförts
har vi under året avbrutit samarbetet
med en leverantör i Indien.
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INSPEKTIONER PÅ NYA FABRIKER
Under året har 37 (58) nya fabriker motsvarande 100 (100) procent av de nya
fabrikerna knutna till ett produktionskontor inspekterats. De fabriker som
inspekteras i kategorin agenter och
importörer ligger i länder där risken för
brister gällande arbetsmiljö och säkerhetsförhållanden bedöms som högre och
har uppnått ett visst ordervärde.
Det innebär att 83 (81) procent av
ordervärdet för under året tillkomna
leverantörsfabriker har inspekterats och
godkänts.
VILL BIDRA TILL FÖRÄNDRING
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. 188 (120) leverantörer har
upprättat en åtgärdsplan under året.
Avvikelser mot våra krav kan skilja sig
mellan olika produktionsländer och typer
av verksamhet, men vanliga brister finns
inom arbetstider och arbetsplatssäkerhet.
Vi ser även behov av förbättringar gällande
anställningsvillkor, övertidsarbete och
löner. Två gånger om året genomför vi även
en utvärdering av våra leverantörer gällande faktorer som pris, kvalitet, leveranssäkerhet, samarbete gällande orderhantering med mera. I utvärderingen finns även
en viktig del där vi bedömer hur leverantören presterar och samarbetar gällande
deras egna och eventuella underleverantörers fabrikers efterlevnad av vår uppförandekod, exempelvis vad gäller löner. Om
leverantören inte samarbetar, om en fabrik
inte lever upp till baskraven eller inte gör
överenskomna förbättringar begränsar vi
eller stoppar orderläggningen.

UPPFÖRANDEKOD
Fokus på mänskliga
rättigheter
De mänskliga rättigheterna är utsatta
i vissa av våra produktionsländer.
Därför reglerar vår uppförandekod för
leverantörer bland annat frågor som
rör mänskliga rättigheter i produktion,
till exempel tvångsarbete, barnarbete,
föreningsfrihet, löner och anti-diskriminering.
Vi tar ansvar för frågorna på flera
olika sätt, till exempel genom styrning
av materialinköp och utbildning inom
mänskliga rättigheter av fabriks
arbetare. En viktig del i arbetet med
mänskliga rättigheter är att kontinuerligt öka medvetenheten kring frågorna, både internt hos KappAhls
medarbetare och hos externa samarbetspartners och leverantörer.
Vår uppförandekod finns att läsa på
www.kappahl.se/hallbarhet. Där hittar
du också vår rapport enligt brittiska
Modern Slavery Act som beskriver hur
vi arbetar för att förebygga tvångs
arbete och trafficking i vår leverantörskedja.

AVVIKELSER MOT KODEN
17/18

16/17

15/16

Antal fabriker

357

296

349

Antal inspektioner

228

206

176

Antal uppföljningsbesök

254

186

122

Godkända, %

64

56

47

Tillfälligt godkända, %

36

32

37

Ej godkända, %
Ej inspekterade1, %

7

2

1

12

10

15

1) Utgörs av fabriker inom kategorin agenter & importörer och har ej uppnått ett visst ordervärde eller
ligger ej i det som bedöms vara ett högriskland.

EFTERTRAKTAD UTBILDNING
I UTKANTEN AV BANGLADESHS huvudstad Dhaka driver den lokala
organisationen TCM på uppdrag av KappAhl sedan 2010 ett uppskattat
utbildningscenter för kvinnor som vill arbeta inom textilindustrin.
Centret tar emot kvinnor mellan 18 och 35 år som kommer från fattiga
förhållanden och saknar formell utbildning. Under den tre månader
långa utbildningen lär de sig inte bara att använda en symaskin utan
får också träna sig på att läsa och skriva, lära sig om hälsa och säkerhet och om kvinnors rättigheter.
I år utbildades 100 kvinnor och sedan starten 2010 har 682 kvinnor
genomfört utbildningen. Samtliga kvinnor erbjuds arbete efter utbildningen och det finns tidigare deltagare som numera har ansvarspositioner i sömnadsfabriker. Tidigare år har vi alltid kunnat erbjuda kvinnorna tjänster hos våra leverantörer men eftersom det nu är så många
kvinnor som utbildats har vi påbörjat ett arbete för att hitta fler lämpliga arbetsplatser, framförallt nära kvinnornas hem, något som är uppskattat av kvinnorna.
I år har vi också kunnat donera 20 öre för varje kilo textilier som
våra kunder lämnat in i vår textilinsamling till utbildningscentret. Det
har möjliggjort att de i år har kunnat ersätta sina gamla symaskiner
med femton nya!

ETT NYTT ACKORD

SAMARBETE FÖR MINSKAD VATTENANVÄNDNING
ETT SÄTT ATT UTVECKLA mer hållbara produktionsprocesser
är genom branschsamarbeten som Sweden Textile Water Initiative (STWI). Initiativet ger oss möjlighet att tillsammans med
våra leverantörer driva projekt med målsättningen att skapa en
mindre vattenkrävande produktion och minskad kemikalie- och
energianvändning men med bibehållen kvalitet och lönsamhet.
KappAhl är en av grundarna till STWI tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI), Sida och två branschkollegor. I dag är ett trettiotal nordiska mode- och läderbolag
medlemmar i STWI. Under året har STWI genomgått en omställning mot minskad extern finansiering och KappAhl har deltagit i
initiativets styrgrupp för att forma framtidens organisation. På
grund av detta omställningsarbete har vi inte genomfört några
projekt hos leverantörerna tillsammans med STWI under verksamhetsåret.

SÄKERHETSFRÅGOR har länge varit ett eftersatt område i
Bangladesh och en brand kan få ödesdigra konsekvenser. Som
en direkt effekt av katastrofen i fabriken Rana Plaza utanför
Dhaka i april 2013, med över 1 100 omkomna och 2 500 skadade, startades ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”, ett projekt för att säkerställa en tryggare och säkrare
arbetsmiljö för tusentals textilarbetare i landet. KappAhl samarbetar sedan Ackordets början med över 200 internationella
branschkollegor, internationella arbetarorganisationer och
lokala fackföreningar. Sedan Ackordets start har över 1 600
fabriker inspekterats, omfattande förbättringar har genomförts och nu genomförs uppföljningsbesök för att kontrollera
dessa. Samtliga fabriker som har ett etablerat samarbete med
KappAhl har inspekterats inom ramen för Ackordet. Vi ser
omfattande förbättringar angående brand- och byggnads
säkerhet i de fabriker vi samarbetar med.
Det första Ackordet, som sträckte sig fram till maj 2018, har
ersatts med ett andra Ackord – Transition Accord on Fire and
Building Safety. KappAhl undertecknade tidigt även detta och
fortsätter arbetet för säkrare fabriker i Bangladesh. Målsättningen är att Ackordet ska övergå från att vara ett bransch
initiativ med utländska köparföretag och fackföreningar till
att drivas av en organisation med Bangladeshs regering,
Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association och Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters
Association som intressenter framöver.
Mer information finns på www.bangladeshaccord.org

KAPPAHL 2017/2018 39

Produktion och logistik

L

LEVNADSLÖNER – EN CENTRAL FRÅGA
LEVNADSLÖNER ÄR en av KappAhls viktigaste hållbarhetsfrågor och
samtidigt en av de mest komplexa utmaningarna i våra produktionsländer i Asien. Lönenivåerna ökar, men inte tillräckligt fort.
I Bangladesh är lönefrågan en stor riskfaktor och nära knuten till
utmaningarna kring social dialog och facklig verksamhet i landet. För
att uppnå en långsiktigt hållbar förändring måste regering, arbets
givare och arbetstagare säkerställa en process som bygger på kollektiv förhandling. Då kan man fortsätta höja lönenivåerna och uppnå
levnadslöner. KappAhls ansvar är att, genom vår ställning som köpare
i landet, bidra till att denna utveckling går framåt och accelererar. Det
gör vi dels genom vårt val av, och löpande samarbete med, leverantörerna, men också genom breda branschsamarbeten.
Vi vet att frågan om levnadslöner kräver långsiktiga åtaganden och
uthålligt påverkansarbete. En viktig samarbetspartner för oss är
Ethical Trading Initiative (ETI), en allians som förenar företag, fackförbund och intresseorganisationer som tillsammans vill utveckla
arbetsvillkoren för fabriksarbetare. Vi har varit medlemmar sedan

2016, och har under verksamhetsåret valts in som fullvärdig medlem i
initiativet. Det kommande året kommer vi säkerställa att ETI:s principer och målsättningar införlivas fullt ut i vår hållbarhetsstrategi
Responsible Fashion. Även vårt arbete med QuizRR och Sustainable
Apparel Coalition, se sid 41, är en del av vår strategi för att bidra till
lönefrågan.
En genomsnittlig månadslön för arbetarna i de fabriker som producerar KappAhls kläder i Bangladesh är i augusti 2018 7 288 Taka (ca
€74,50). Minimilönen i Bangladesh är 5 300 Taka (ca €54,40) i
månaden och kommer i december 2018 att höjas till 8 000 Taka (ca
€81,80). Höjningen kommer att medföra en ökad genomsnittlig lön för
arbetarna i fabriker som producerar åt KappAhl.
Mer information om ETI finns på www.ethicaltrade.org

Det är viktigt för oss att vara trans
parenta. Därför hittar du en lista
över de fabriker våra leverantörer
använder för att producera åt
KappAhl på vår hemsida.
www.kappahl.se/hallbarhet

MINSKAD ANVÄNDNING AV MJUKMEDEL
KAPPAHL STÄLLER STRIKTA KRAV på användningen av kemikalier i våra produkter. I den sista tvätten innan produkterna
skickas till vår distributionscentral är det dock vanligt att
mjukmedel används för att ge plaggen en mjuk och tilltalande
känsla.
Tillsammans med forskningsinstitutet Swerea IVF har
KappAhl drivit ett projekt för att utvärdera användningen av
mjukmedel i produktionen. Detta som del av den stora svenska
forskningssatsningen Mistra Future Fashion. Förhoppningen
är att minska användningen av silikonbaserade mjukmedel till
förmån för vattentvätt och katjoniska mjukmedel. Det skulle
bidra till minskad kemikalieanvändning i produktionsländerna
såväl som minskad mängd mjukmedel som hamnar i reningsverken i våra försäljningsländer.
Under hösten 2018 utvärderas projektet med målsättningen
att införliva användningen av mjukmedel i vårt styrkort för
hållbar design.
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UTBILDNING FÖR KVINNLIGA BOMULLSODLARE
SOM MEDLEMMAR i Better Cotton Initiative ökar vår tillgång till
mer hållbart odlad bomull och vi kan bidra till att bomullsodlare
utbildas i mer hållbara odlingsmetoder. Tillsammans med Cotton
Connect och fyra branschkollegor har vi drivit ett projekt för att
stärka och utbilda 1 546 kvinnliga odlare i hållbar bomullsodling.
De har bland annat fått utbildning i växelbruk, hur de skyddar
sin skörd och minskar sin vattenförbrukning och fördelarna
med biogödsel.

KAPPAHL ANSLUTER SIG TILL SUSTAINABLE
APPAREL COALITION

M

Modebranschen har nått långt inom flera
hållbarhetsfrågor de senaste åren. Men vi
upplever att omställningen till en mer
hållbar bransch inte går tillräckligt
snabbt och det finns många stora utmaningar kvar. Det behöver ske en systemförändring i modebranschen och vi vill
vara en del av denna. För att bidra till ett
ökat tempo i utvecklingen av hållbara
arbetssätt och lösningar i modeindustrin
gick KappAhl med i branschinitiativet
Sustainable Apparel Coalition (SAC) i
maj 2018.
KappAhls mål med medlemskapet i
SAC är att bidra till det viktiga arbetet
med att ta fram tydliga, branschgemensamma standarder kring leverantörers
och produkters hållbarhet. Vi vill att
modebranschen ska göra skillnad på riktigt när det gäller löner, arbetares rättigheter, klimatfrågan och andra viktiga
hållbarhetsfrågor för branschen.
Via medlemskapet har vi på KappAhl
under de senaste månaderna påbörjat ett
arbete att vidareutveckla våra arbets
metoder med hjälp av SAC:s verktygsserie
Higg Index. Verktygen kommer att ge oss
effektivare metoder i arbetet med att
inspektera och följa upp våra leverantörer.
Vi kommer också att kunna ställa fler och
mer harmoniserade krav, både socialt och
miljömässigt, på våra leverantörer och
stötta dem i arbetet att förbättra sin verksamhet. En stor fördel med SAC och Higg
Index är att det fördelar ansvaret för

hållbarhetsarbetet mellan modekedjorna
och leverantörerna. Leverantörerna
kommer att genomföra självutvärderingar och aktivt rapportera in data.
Framöver kommer vi att utbilda de
leverantörer som inte redan arbetar med
och rapporterar enligt Higg Index. Vår
förhoppning är att det leder till ännu
bättre och närmare relationer med leverantörerna.
Merparten av Higg Index är fortfarande under utveckling. The Social &
Labor Convergence Project (SLCP) är ett
branschinitiativ som arbetar för att
utveckla ett gemensamt verktyg för
utvärdering av leverantörers sociala
arbete exempelvis avseende löner och
säkerhet samt datainsamling i produktionsledet. KappAhl medverkar i detta
initiativ och bidrar på så sätt med vår
kunskap om identifiering av avvikelser
och förbättringsmöjligheter.
Nästa steg blir att inom några år även
ha metoder för att ge våra kunder mer
information på våra plagg om exempelvis
vilken påverkan plagget haft på miljö
och människor, så att kunden kan jämföra med andra plagg och göra ett med
vetet val.
– Branschgemensamma arbetssätt
kommer att påverka hela vår värdekedja
positivt och göra branschen mer transparent. Detta är vägen mot en hållbar
modeindustri, säger KappAhls hållbarhetschef Fredrika Klarén.

OM SUSTAINABLE
APPAREL COALITION
SUSTAINABLE APPAREL COALITION (SAC) är en organisation som
arbetar för en hållbar modeindustri med visionen om en industri
som inte skadar miljön och har en
positiv inverkan på människor och
samhällen. SAC:s Higg Index är en
serie verktyg som gör det möjligt
att mäta och värdera leverantörers
och produkters hållbarhetsprestanda och bidra till långsiktigt
hållbara förbättringar för fabriksarbetare, lokalsamhällen och miljön. Med gemensamma arbetssätt
och processer uppnår branschen
även den transparens som allt fler
konsumenter kräver.
Mer info finns på
www.apparelcoalition.org
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FÖRSÄLJNING

Varje dag möter vi hundratusentals kunder: i butik, i vår Shop
Online och i de sociala kanalerna. Vår drivkraft är att inspirera
och guida dem att hitta sin egen stil, oavsett kanal.

V

Vi står mitt i ett paradigmskifte. Fysiska
beteenden byts ut mot digitala och det
innebär också förändrade köpmönster.
På bara några få år har utvecklingen gått
från att handla i endast en kanal till det
vi kallar omnikanal, det vill säga att kunderna befinner sig i alla kanaler.
VÅRA SÄLJKANALER
Varje kundmöte är lika viktigt för oss och
vi vill skapa attraktiva köpupplevelser,
oavsett kanal. Vår försäljning sker i såväl
fysisk butik som i vår Shop Online. Kunderna söker huvudsakligen inspiration
på Shop Online och i sociala kanaler. De
fysiska butikerna har dock fortfarande
mycket stor påverkan både för inspiration och köp och är vår i särklass största
försäljningskanal.
Vid verksamhetsårets slut hade vi
totalt 347 KappAhl-butiker och 22 Newbie Store i Sverige, Norge, Finland, Polen
och Storbritannien varav fyra KappAhlbutiker och elva Newbie Store är nya
butiker som vi öppnat under året. För att
optimera vår närvaro och effektivisera
vårt butiksnät har vi också stängt fem
butiker, inklusive våra två testbutiker för
Hampton Republic 27, och uppgraderat
23 butiker under året. Vår e-handel stod
för fem procent av vår omsättning under
verksamhetsåret.
KUNDENS BÄSTA I FOKUS
Framtidens köpupplevelse är sömlös och
vi anpassar löpande vår organisation för
att möta kundernas förändrade köpmönster. En del i denna anpassning är
KappAhls nya Customer Experience-

organisation som samlar koncernens
kunskap inom allt som har med inter
aktionen med våra kunder att göra. Från
det geografiska läget till butikskoncept,
varuvisning, kommunikation, digital
utveckling, e-handel, analys och kundtjänst. Det tvärfunktionella arbetssättet
gör att alla aktiviteter som rör kund kan
samordnas och förfinas – alltid med kundens bästa i fokus.
– I takt med att köpbeteendet förändras behöver vi utgå från kundens behov,
följa med kundens mönster och gärna
ligga steget före såklart, berättar Anna
Karin Holck, direktör för Customer
Experience på KappAhl.
För att lära oss mer om våra kunder
och deras köpmönster samlar vi in data
och analyserar den. Insikter sprids sedan
ut i organisationen så att vi kan utvecklas
vidare. Detta arbete har stärkts under
året genom vår nystartade analysavdelning som innebär att vi tar steg mot att
bli en mer datadriven organisation som
är ännu mer relevant för våra kunder.
KUNDORIENTERADE LÖSNINGAR
Lösningar som Click&Collect och Shop
Online in Store är viktiga delar i den digitala omställningen. Sommaren 2017 lanserade vi tjänsterna i några utvalda butiker. Click&Collect innebär att vår kund
kan beställa på nätet och hämta varorna i
butik och Shop Online in Store att kunden i butik kan beställa varor online och
få dem hemskickade. Pilotprojektet var
mycket framgångsrikt och tjänsterna
sjösattes under 2017/ 2018 på samtliga
försäljningsmarknader.

Eftersom frakten är en viktig faktor för
våra kunder erbjuder vi alltid ett fraktfritt alternativ genom Click&Collect,
v ilket är mycket populärt. Över hälften
av våra kunder väljer att hämta ut sina
varor i butik. Väl där handlar drygt en av
fyra minst en till vara till när de hämtar
sin beställning.
Då trafiken till fysisk butik minskar i
och med nya digitala beteenden, kan vi på
detta sätt genom vår digitala kanal återskapa en del av trafiken.
Med vår lösning Shop Online in Store
kan vi erbjuda fullsortiment i alla våra
butiker, även små butiker som inte har
ett lika stort sortiment som de största
butikerna. Saknas en vara eller storlek
kan vi nu direkt från butik beställa varan
online till kunden.
I kundens förändrade beteenden finns
en tydlig bild om att köpet ska ske på
kundens villkor, så även betalningen.
Därför lanserade vi strax före julhandeln
2017 möjligheten att välja betalningssätt
även i butik. Vi erbjuder idag via tjänsten
Klarna in Store med direktbetalning,
faktura, delbetalning eller att handla nu
och betala senare. Kunden väljer själv.
EN KUNDTJÄNST UTÖVER DET VANLIGA
I februari 2018 öppnade KappAhls nya
kundtjänst, Customer Experience Support, som är navet i kundkontakterna via
telefon, direktchatt på hemsidan, e-post,
Facebook, Messenger och Instagram på
alla våra marknader.
– Vi satsar på medarbetare som har ett
helhetsperspektiv av kundmötet och de
tjänster vi kan erbjuda. Här kan vi inspiKAPPAHL 2017/2018 43

Försäljning

FÖRSÄLJNING

10%
AV KAPPAHLS TOTALA
KLIMATPÅVERKAN

RESPONSIBLE FASHION

Utveckla
hållbara butiker
och en hållbar
organisation
• Utveckla hållbara butikskoncept
• Arbeta för mångfald och jämställdhet
• Utbilda och stötta alla medarbetare
avseende hållbarhet

130 000 FÖLJARE
VÅRT INSTAGRAMKONTO @kappahl
växer snabbt. I september 2017 nådde
vi 100 000 följare och bara under det
senaste verksamhetsåret har kontot
växt med över 30 000 följare!
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rera och guida kunden genom vårt sortiment och trender, samt informera om allt
från lagerstatus och reklamationsregler
till bonuspoäng och olika leveransmöjligheter, berättar Kristin Bohman, chef för
KappAhls Customer Experience Support.
Den nya kundtjänsten har också en
annan fördel – våra medarbetare i butik
kan fokusera på det personliga mötet
med kunderna och erbjuda bättre
service. Win-win!
INSPIRERANDE KOMMUNIKATION
Idag handlar marknadsföring allt mer
om att möta den enskilda kundens behov
i varje ögonblick. Kundresan blir central
för planeringen snarare än traditionella
kampanjer. Att möjliggöra för kunden att
söka inspiration och handla där hon vill,
när hon vill, är centralt för kundupplevelsen i både egna och externa kanaler. Vi
utvärderar löpande vår kanalmix och
kommunikation utifrån resultat och
feedback från våra kunder.
För att kunna anpassa vår kommunikation och kundbemötande för våra kunder
i de olika affärsområdena dam, barn och
herr har vi under året intensifierat arbetet med att öka förståelsen för köpbeteendet inom våra olika kundsegment. Med
ökad insikt om kunden kan vi bli än mer
relevanta och målgruppsanpassade i vårt
erbjudande, kanalval och paketering.
– Ambitionen är att göra mer av det
som inspirerar vår kund. Exempelvis ser
vi att användargenererat material i sociala medier engagerar allt mer. Det utgör
därför ett allt viktigare komplement till
den traditionella marknadsföringen,
berättar Glenda Marevind, chef för
KappAhls Brand & Marketing.
Det är viktigt för oss att vara relevanta
och äkta i vår kommunikation oavsett
kanal. I takt med att fler kunder letar
inspiration online ökar behovet av att
bygga varumärket kring den gemenskap
som skapas i sociala medier som Instagram, Facebook och YouTube, där användarna själva skapar material. Våra viktigaste ambassadörer online är inte betalda
influencers utan våra kunder och medarbetare som älskar vårt sortiment och
erbjudande. På ett genuint sätt delar de

med sig av outfits och stylingtips. På
KappAhl tittar vi på alla bilder på Instagram som hashtaggas med #kappahl och
#lifeatkappahl. En del av bilderna lyfter
vi fram i våra egna sociala kanaler samt
under rubriken ”Love, Wear and Share”
på vår hemsida där kunder kan inspireras.
En annan viktig kanal för arbetet att
skapa en nära relation till vår kund är
vår framgångsrika kundklubb Life &
Style by KappAhl med flera miljoner
medlemmar. Genom vår app, sms, e-postutskick och adresserade utskick når vi
våra medlemmar med inspiration och
personliga erbjudanden.
HÅLLBARA BUTIKER
Även om vår butiksdrift står för en relativt liten del av vår totala miljöpåverkan
har vi höga ambitioner för en än mer hållbar verksamhet. Vi utvecklar ständigt
våra butikskoncept avseende hållbarhet
genom att ställa krav på exempelvis
material, kemikalieinnehåll, återanvändning och ansvarsfull produktion.
Vi tar också krafttag för att reducera
vår klimatpåverkan genom att sätta ambitiösa mål kopplade till vår energianvändning i butik. Vårt mål är att vi till 2025
ska ha minskat vår energiförbrukning
med 20 procent jämfört med basåret
2017. KappAhl står själva för elavtalet på
huvudkontoret, distributionscentralen
samt för 56 procent av våra butiker. På
dessa avtal köpte vi totalt in 23,2 (24,9)
GWh energi under året, vilket är en
minskning med 7 procent jämfört med
2017. Totalt är 99,7 (89,6) procent av
inköpt energi på eget avtal förnybar,
v ilket är ett steg närmare vår målsättning
att all vår inköpta energi ska vara förnybar 2020. Läs mer i del 2, sid 47.
Vi strävar också efter att minska och
återvinna vårt avfall. Under året genererades totalt 970 (915) ton avfall på vår
distributionscentral och vårt huvud
kontor, varav 94,2 (92) procent skickades
till återvinning, 5,2 (8) procent till energi
återvinning och 0,6 (<0,1) procent till
deponi. Det genererades också 0,5 (1,8)
ton farligt avfall, i form av elektronik
och lysrör.

NEWBIE STORE – FRAMGÅNGSSAGAN FORTSÄTTER

N

Newbie är varumärket som snabbt blev
en succé i sociala medier efter lanseringen 2010. Där och då tog många ”Newbie Lovers” varumärket till sig och deras
engagemang har påverkat både design
och utbud samt skapat en omfattande
andrahandsmarknad för kollektionen –
helt i linje med Newbies fokus på hållbarhet. Framgångarna resulterade i att
Newbie lanserades som ett fristående
varumärke och öppnade sin första butik
i Stockholm 2014.
– Newbie är ett starkt livsstilsbaserat
varumärke för medvetna konsumenter
med barn i sina liv, säger Camilla Wernlund,
direktör för KappAhls New Business.
Under året har vi för första gången
öppnat fristående Newbie Stores i Storbritannien och Polen. Vid verksamhetsårets slut har vi 22 butiker i Storbritannien, Sverige, Norge, Finland och Polen.
I Storbritannien finns e-handeln
www.newbiestore.com, på övriga marknader säljs Newbie i KappAhls Shop
Online.
BRYTER NY MARK I STORBRITANNIEN
Den 20 oktober 2017 lanserades Newbie
Store i Storbritannien med e-handel på
www.newbiestore.com, PR-event, pop
up-butik och medverkan på Englands
största babymässa The Baby Show i London. Strax därefter öppnade vi fysiska

butiker i de populära områdena Richmond och Kingston i utkanten av London. Under våren fortsatte expansionen
med öppningar i de attraktiva shoppingcentren Bluewater och Westfield.
Sommaren 2018 öppnade vi en konceptbutik i pop up-format på King’s Road
i London. Den innehåller flera spännande
nya inslag – som events och inbjudna
externa varumärken.
ETT VINNANDE KONCEPT
Newbie har tagits väl emot på den brittiska marknaden, vilket bland annat
avspeglar sig i att brittiska Vogue i
november 2017 utnämnde Newbie till det
bästa hållbara varumärket för barn. Även
familjemagasinet Mumii listade i mars
2018 Newbie i topp som bästa klädkedja
för barn. Newbie vann också pris i kategorin bästa nya barnmodemärke i Little
London Awards 2018.
Varumärket har även väckt intresse
hos brittiska ambassaden, vars ambassadör David Cairns besökte koncernens
huvudkontor i Mölndal i juni 2018.
– Ett av mina uppdrag är att stötta
svenska företag som verkar i Storbritannien. KappAhl jobbar väldigt bra med
lanseringen av Newbie Store redan och
jag vill gärna bidra. Det här är ett väldigt
spännande koncept, sa David Cairns.

INTERVJU
Camilla Wernlund,
direktör för
KappAhls New
Business
VAD ÄR DET SOM ÄR SPECIELLT MED
NEWBIE I STORBRITANNIEN?
– Med Newbie har KappAhl som koncern valt att gå in på ny marknad med
en ny affärsmodell. Vi har byggt vidare
på Newbies starka varumärke, kundernas engagemang och de senaste
detaljhandelstrenderna och skapat ett
erbjudande som attraherar målgruppen i London, en av världens mode
huvudstäder.
– Värderingarna som genomsyrar
varumärket är bärande i allt vi gör och
sträcker sig bortom de enskilda produkterna, exempelvis är våra föreläsningar om hållbar livsstil, barnvagnspromenader och svenskt fika stående
och mycket populära kundevent i våra
butiker i Storbritannien. Framöver ska
vi sjösätta detta tänk på våra övriga
marknader. Den feedback och det mottagande vi fått från de brittiska kunderna hittills är fantastisk och borgar
för succé, berättar Camilla.
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FÄLLANDE DOM I RO:S OPINIONSNÄMND
VÅR ANSVARSFULLA INSTÄLLNING TILL MARKNADSFÖRING har
historiskt bidragit till få anmälningar. Verksamhetsåret 2017/2018
gjordes dock två anmälningar om vår marknadsföring till Reklamombudsmannen. Dessa gällde ett 3 för 2-erbjudande i samband med
julhandeln som publicerats i Shop Online och skickats ut i ett sms.
Erbjudandet gällde ej sov- och myskläder till barn och herr. Det
skrevs direkt efter länken i sms:et men presenterades i mindre typsnitt i bannern i Shop Online. Reklamombudsmannens opinionsnämnd fann att bannern stred mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation då
det upplevdes vilseledande. Sms:et friades då texten om undantaget
varit i samma storlek som erbjudandet.

FASHION PERFECTION
NÄR DET POPULÄRA MODEMAGASINET TWÓJ STYL (Din stil) i
Polen delade ut priset Fashion Perfection 2017 vann våra Limited
Edition-kollektioner kategorin ”Mest populära utländska varumärke”. Juryn gillade kollektionernas klassiska stil med en twist
och att det är enkelt att mixa och matcha plaggen.

M

MODE ÄR RÄTT NÄR DET KÄNNS RÄTT
ÄNDA SEDAN KAPPAHL GRUNDADES för 65 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 i mötet med KappAhl. Därför tänker vi till exempel
mångfald när vi väljer modeller och har skyltdockor med sunda former och vi säljer inte plagg som vi ser kan uppfattas som stötande.
Vi går även igenom vår marknadsföring noggrant före lansering och
har undertecknat The Swedish Ethical Fashion Charter vilket är
riktlinjer för modebranschens kroppsideal och mångfald men även
arbetsmiljöfrågor för modeller. Vi har i år också implementerat en
årlig uppföljning där vår kundklubb får utvärdera hur väl de tycker
att vi lyckas förmedla mångfald i vår marknadsföring.
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EN VARAS VÄG FRÅN KLICK TILL KUND
Våra kunder onlineshoppar och hämtar sedan ut
sina varor i butik. Men hur går det till rent konkret?
Häng med på en varas väg från klick till kund!
På KappAhls distributionscentral i Mölndal finns lagret för både de
fysiska butikerna och för Shop Online. Här jobbar Josip Lijic som
logistikutvecklare och koordinator, vilket innebär att han är en länk
mellan distributionscentralen och it-avdelningen. Det gör honom
till spindeln i nätet för Click&Collect. Han har varit med från början
och satt rutinerna för hur kundernas klick ska hanteras praktiskt
på KappAhl.
Så. Om vi börjar från början. Vad händer när en kund gör en
beställning i vår Shop Online och väljer att hämta ut i butik?
– Varje morgon här på DC går vi igenom alla ordrar som lagts och
plockar ihop beställningarna från vårt Shop Online-lager. Lastbilarna
som kör varor till Finland avgår först, så vi börjar med de finska
beställningarna, berättar Josip Lijic och tar ett varv bland lagrets till
synes oändliga hyllrader med varor.
I handen har han en så kallad plocklista som innehåller alla aktuella Click&Collect-beställningar.
Varorna plockas från lagret och ordrarna görs i ordning och läggs
i de särskilda rutmönstrade Click&Collect-påsarna, som sedan klistras ihop och placeras i stora hjulförsedda trälådor, en för varje land.
Nästa steg är att köra ner Click&Collect-påsarna till distributionscentralens jättelika sorteringsverk. Där tar de plats på verkets snurrande band tillsammans med alla andra varor som ska ut till b utikerna.
Allt som går in i sorteringsverket har streckkoder och när påsar
och varor scannas trillar de automatiskt ner i rätt fålla. Går allt som
det ska och tekniken inte strular hamnar därmed Ängelholmskundernas beställningar i den låda som står under Ängelholmsbutikens
fålla. När lådan är full körs den i väg till rätt lastbil och lämnar så
småningom distributionscentralen.
Nästa anhalt är butiken, där varje Click&Collect-order checkas
in genom streckkoden, vilket i sin tur utlöser ett automatiskt sms till
kunden: ”Välkommen till butiken i Ängelholm för att hämta din
order”. Efter två dagar kommer en påminnelse och sammanlagt har
kunden tio dagar på sig att hämta ut sin beställning.
Hur lång leveranstid har vi för våra Click&Collect-beställningar?
– Två till fyra arbetsdagar tar det innan beställningen är redo att
hämtas ut.
Hur funkar det med returer?
– Överlag är det få returer på Click&Collect, men vill kunderna
skicka tillbaka ser vi helst att de gör det i butik, även om det går att
göra via kundtjänst också. Men bäst är förstås om de i stället handlar något extra i butiken när de hämtar ut beställningen!
Just chansen till merförsäljning är en viktig del i tanken bakom
Click&Collect, förklarar Josip Lijic, som också framhåller det faktum att butikerna nu också kan hjälpa kunderna att göra köp online.

EN INNOVATIV GALGE
EN LIVSCYKELANALYS som genomfördes av Miljögiraff på uppdrag av KappAhl visade att våra galgar i återvunnen plast faktiskt
är de miljöbästa på hela marknaden. Roligt! Men vi nöjer oss inte
med det – tillsammans med Ekoligens AB har vi därför tagit fram
innovativa galgar producerade av återvunnet papper som har en
ännu lägre miljöpåverkan. Under året har galgarna, Ecoligent
Paper, använts för KappAhls hållbara kollektion Limited Edition.
– Vi är mycket nöjda med att ha utvecklat en galge som är smart,
kostnadseffektiv och hållbar tillsammans med Ekoligens. Att bidra
med vår kunskap till våra partners för att få fram hållbara lösningar är en viktig del i vår ambition att möjliggöra en cirkulär
modeindustri, säger Fredrika Klarén, KappAhls hållbarhetschef.
I samarbetet har KappAhl bidragit med expertis kring vad en
galge kräver för att fungera genom produktionskedjan, vad gäller till
exempel hantering, logistik och avfall i en storskalig modeindustri.
EcoligentPaper-galgen produceras av återvunnet papper från
svensk pappersindustri och delvis återvunnen metall. Galgen har
ett produktionsled som genomsyras av ett starkt miljöfokus med
kontroll i hela livscykeln. Genom att använda den innovativa
galgen för att visa upp Limited Edition-kollektionen sparar
KappAhl upp till 1,1 ton plast.
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KONSUMTION

På KappAhl vill vi guida och inspirera våra kunder till hållbara val
– att välja plagg som producerats på ett hållbart sätt och att ta hand
om dem och lämna dem vidare för återanvändning eller återvinning
när de inte längre fyller sin funktion.

V

Vi vill skapa lösningar för mer hållbar
modekonsumtion. Idag köper konsumenterna allt fler klädesplagg men
använder dem färre gånger och under
kortare tid jämfört med tidigare. Om vi
skulle förlänga plaggens livslängd med
tre månader skulle vi kunna minska
vatten-, koldioxid- och avfallsavtryck
med 5–10 procent enligt den brittiska
organisationen WRAP1 . Därför vill vi
guida våra kunder till hållbara modeval,
klädvård och textilinsamling för att öka
plaggens livslängd och minska produkternas negativa påverkan. Vi samverkar
även med andra aktörer i branschinitiativ för att skapa förutsättningar för en
mer cirkulär modebransch.

INSPIRERANDE KOMMUNIKATION
Det är viktigt för oss att vara transparenta och uthålliga i vår kommunikation.
Vår målsättning är att våra kunder ska
ha stort förtroende för vårt hållbarhetsarbete och känna att vi inspirerar dem
till att göra mer hållbara modeval.
Under året har samtliga butiksmedarbetare utbildats i hållbarhet, läs mer på

sid 25. Vi har också, i alla våra kommunikationskanaler, under året informerat
om vår hållbarhetsstrategi Responsible
Fashion. I sociala medier sprider vi också
inlägg om vårt hållbarhetsarbete, till
exempel klipp från vår filmserie ”Make
it feel right”. I Shop Online ger vi också
kunderna möjlighet att filtrera varor för
att endast visa dem som är i mer hållbara
material.
UPPSKATTAD TEXTILINSAMLING
Varje år köper vi som konsumenter i
genomsnitt drygt 12 kilo kläder och textilier per person. Varje år slänger vi också
åtta kilo textilier i hushållssoporna2. Mer
än 95 procent av textilierna skulle kunna
få ett nytt liv om vi istället lämnade dem
till textilinsamling. Vår uppskattade textilinsamling erbjuds i samtliga butiker.
För varje påse med använda textilier som
kunderna lämnar in får de en värdecheck
som de kan använda vid nästa köp, ett
incitament för att få fler kunder att gå
från ord till handling. Under verksamhetsåret har vi samlat in närmare 232
(228) ton kläder och hemtextilier. Vår

målsättning är att samla in 250 ton textil
per år i våra butiker 2020.
De insamlade textilierna skickas till
vår samarbetspartner I:Collect i Tyskland som sorterar textilierna efter kvalitet för att optimera livslängden genom
återanvändning och återvinning. Merparten, upp till 60 procent, sätts på den
globala secondhandmarknaden av
I:Collect och säljs vidare i befintligt skick
till ny ägare. Resterande 40 procent återvinns och blir till exempel isolering.
I:Collect , vars vision är att bygga textil
cirkularitet, arbetar också för att kunna
skapa nya, högkvalitativa material av
återvunna textilier.
FRAMSTEG FÖR CIRKULÄRT MODE
Det är en stor utmaning att skapa nya,
högkvalitativa material av återvunna
textilier. För att kunna göra verklighet av
tanken om en cirkulär modebransch
krävs en stor förståelse för plaggens livscykel – från ritbordet till återvinning.
KappAhl är en av den svenska forskningssatsningen Mistra Future Fashions
industripartners och medverkar bland

1) Valuing our Clothes: The cost of UK Fashion, WRAP, 2018
2) S
 MED på uppdrag av Naturvårdsverket
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26%
AV KAPPAHLS TOTALA
KLIMATPÅVERKAN

RESPONSIBLE FASHION

Guida och
inspirera våra
kunder till
hållbara
modeval
• Ta fram lösningar för mer hållbar modekonsumtion
• Vara transparenta och uthålliga i vår kommunikation
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annat i ett delprojekt om hur branschen
kan minska miljöpåverkan i produktionen utifrån de val som görs i designfasen.
Läs mer om detta projekt på sid 40.
Vi vill också skapa förutsättningar för
sortering och återvinning av textil i Sverige. KappAhl medverkar därför i ett
forskningsprojekt inom RE:Source tillsammans med bland andra Innovatum,
Vargön Innovation och Myrorna för att
utveckla sorteringsteknologier och
affärsmodeller för textilavfall. I den första fasen, som avslutades under året,
utvärderades hur en optimal sorteringsanläggning skulle se ut. Den andra fasen,
med syfte att bygga en sorteringsanläggning i Vargön, har påbörjats under sommaren 2018. Pilotanläggningen kommer
förutom textilåtervinning att rymma
en innovationshub för cirkulärt mode
framöver.
ONE BAG HABIT
Det är inte bara kläder som har en stor
påverkan på miljön, även alla sorters
påsar påverkar miljön negativt. 2017 konsumerade varje EU-medborgare i genomsnitt 198 plastpåsar under ett år. Till
2025 har den svenska regeringen satt
som mål att svenskarnas konsumtion ska
ha gått ner till 40 påsar per person och år.
Genom initiativet One Bag Habit vill vi
bidra till att minska användningen av alla
slags påsar och öka medvetenheten om
deras negativa miljöpåverkan. Initiativet
lanserades tillsammans med Lindex och
H&M på den svenska marknaden i juni
2017. Under 2016/2017 har vi även lanserat One Bag Habit i Norge, Finland och
Polen. Det innebär att vi tar betalt för alla
påsar i våra butiker på dessa marknader
för att på så sätt förändra konsument
beteendet. Allt överskott från försäljningen av påsar går oavkortat till ändamål
som driver hållbar utveckling inom miljö
eller sociala frågor. Läs mer på sid 51.
Vårt mål är att minska påsanvändningen med 50 procent till år 2020 på alla
marknader jämfört med verksamhetsåret
2016/2017. Under året minskade påsanvändningen med 70 procent jämfört med
föregående verksamhetsår, vilket gör att
vi med råge klarat av det mål vi satt upp.

Vi är nöjda och glada över det engagemang som One Bag Habit skapat hos våra
kunder och medarbetare.
Sustainable Brand Index utnämnde
One Bag Habit till Årets insats inom hållbart varumärkesbyggande i april 2018.
One Bag Habit uppfyllde därmed Sustainable Brand Index fyra kriterier om att
våga testa något nytt, sätta tydligt fokus
på företagets hållbarhetsarbete, engagera konsumenterna och få dem att ändra
sitt beteende samt att skapa potentiell
varaktig förändring för både företaget
och konsumenterna.
Många av de plagg som skickas från vår
distributionscentral till våra butiker och
Shop Online-ordrar som skickas till våra
kunder plastas in för att skydda produkterna. Risken att de skadas i transport
och blir oanvändbara är annars för stor
och vi anser att detta överväger miljö
påverkan från plasten. Vi vet också att
den typ av mjukplast vi använder kan
återvinnas på våra försäljningsmarknader, något som vi uppmuntrar våra kunder att göra!
I och med den växande e-handeln ser
vi en utmaning för vår bransch i de
ökande mängder förpackningar och
transporter som detta innebär. Som en
del i vårt löpande hållbarhetsarbete följer vi utvecklingen och jobbar för att
optimera både användningen av material
och transporter. Vi följer löpande nya
trender och forskningsrön på förpackningsområdet för att alltid använda det
alternativ som har minst miljöpåverkan.

-70%
MINSKAD ANVÄNDNING
AV PÅSAR

RESPONSIBLE ACTIONS

I

I och med våra ambitioner att bidra till
en mer hållbar utveckling genomför
KappAhl även aktiviteter i syfte att bidra
till civilsamhället, lokalt och globalt.
Med våra insatser vill vi aktivt sprida
kunskap och engagemang och skapa möjligheter för en långsiktigt positiv utveckling i olika frågor relaterade till vår verksamhet. Vi samlar våra aktiviteter under
benämningen Responsible Actions. Tillsammans med våra kunder har vi under
verksamhetsåret donerat 4 844 489
(3 353 587) kronor.
BRA SOM JAG ÄR
Genom vår återkommande kampanj ”Bra
som jag är” vill vi lyfta och motverka det
faktum att det finns barn och ungdomar
i vårt närsamhälle som inte känner att
de duger som de är. I kampanjer ger vi
pengar till organisationer som genomför viktigt arbete för att stötta barn och
ungdomar i dessa frågor: Bris i Sverige,
Kors på halsen i Norge, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto i Finland och
Fundacja Dzieci Niczyje i Polen. Vid
tre tillfällen varje år – vår, skolstart
och jul erbjuder vi speciella ”Bra som
jag är”-produkter till försäljning och del
av intäkterna går till organisationerna.

Under räkenskapsåret inbringade kampanjen 2 240 619 kronor till organisationerna.
ONE BAG HABIT
Påsförsäljningen inom ramen för det uppskattade initiativet One Bag Habit har
genererat 2 081 373 kronor. Pengarna ska
gå till ändamål inom miljöområdet och
kommer i år att skänkas till miljöorganisationerna Håll Sverige Rent i S
 verige,
Handelens Miljøfond i Norge, Håll Skärgården Ren i Finland och Nasza Ziemia
i‑Polen som alla arbetar för att minska
nedskräpningen i naturen. För att även
internt lyfta det stora behovet att hantera
exempelvis plast ansvarsfullt kommer vi
även att varje månad ge en av KappAhls
cirka 380 arbetsplatser i uppdrag att välja
ut ett ändamål inom miljöområdet till
vilket vi kommer att skänka 10 000 kronor, det vill säga totalt 120 000 kronor.
RUNDA UPP
I december 2017 anslöt vi våra svenska
butiker till Runda Upp, en stiftelse med
uppdrag att göra det enklare för butiker att
samla in pengar och skänka dem vidare.
Under året har våra kunder rundat upp
med hela 523 397 kronor. Beloppet går oavkortat till de hjälporganisationer KappAhl

har valt att stötta – under verksamhetsåret
Bris, Majblomman och Hungerprojektet.
Vi utvärderar möjligheterna att implementera liknande lösningar på våra andra
försäljningsmarknader.
MAJBLOMMAN
KappAhl stöttar även ett antal lokala
hjälporganisationer. I Sverige har
KappAhl stöttat Majblomman sedan
2008, bland annat genom att organisationen får köpa presentkort hos KappAhl
till starkt rabatterade priser; presentkort
som sedan delas ut till behövande barnfamiljer. Konceptet har gjort tusentals
barn glada, varma och hjälpt dem att
känna gemenskap med kompisarna i skolan och på fritiden. Vår presentkorts
sponsring motsvarar omkring 1,5 miljoner kronor. I september 2017 fick
KappAhl utmärkelsen Årets blommande
företag för sitt stöd till Majblomman.
SYMASKINER TILL UTSATTA
KVINNORS UTBILDNING
Överskottet från vår textilinsamling,
28 797 kronor, har gått till att köpa in nya,
bättre symaskiner till TCM som driver
ett utbildningscentrum för utsatta kvinnor i Bangladesh. Läs mer på sid 39.

KappAhls kommunikationschef Charlotte Högberg,
H.M Drottning Silvia och KappAhls direktör för Customer Experience Anna Karin Holck vid prisutdelningen
för Årets blommande företag 2017.

Ryggsäck från kampanjen ”Bra som jag är”.
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Siffror i sammandrag

SIFFROR I SAMMANDRAG
sept–aug
2017/2018

sept–aug
2016/2017

sept–aug
2015/2016

sept–aug
2014/2015

sept–aug
2013/2014

4 760,0

4 916,2

4 723,6

4 588,2

4 742,9

–3,2

4,1

3,0

–3,3

–0,2

282,1

448,6

349,3

197,8

272,1

Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK

282,1

448,6

349,3

207,5

295,1

Rörelseresultat (EBITDA), MSEK

433,1

579,2

479,8

333,4

400,6

Justerat rörelseresultat (EBITDA), MSEK

433,1

579,2

479,8

342,8

423,6

Summa avskrivningar, MSEK

151,0

130,6

130,5

135,3

128,5

Bruttomarginal, %

61,8

62,2

61,8

60,1

60,8

Rörelsemarginal, %

5,9

9,1

7,4

4,3

5,7

Justerad rörelsemarginal, %

5,9

9,1

7,4

4,5

6,2

36,1

20,2

35,1

9,0

4,0

373,4

–168,2

144,2

282,3

460,0

0,9

–0,3

0,3

0,8

1,1

57,6

67,4

58,1

56,6

56,1

NYCKELTAL
Nettoomsättning, MSEK
Omsättningstillväxt, %
Rörelseresultat (EBIT), MSEK

Räntetäckningsgrad (ggr)
Netto räntebärande skulder (+)
(Finansiella nettotillgångar) (–) MSEK
Netto räntebärande skulder/Justerad EBITDA (ggr)
Soliditet, %
Eget kapital per aktie, SEK

21,43

26,58

23,50

21,36

20,12

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK

21,43

26,58

23,50

21,30

19,99

Kassaflöde från löpande verksamhet/aktie, SEK

3,83

7,46

3,94

4,75

4,60

Börskurs, SEK

34,8

45,0

42,70

25,90

38,30

2 676,4

3 456,9

3 280,2

1 989,6

2 874,0

11,9

9,5

13,4

17,9

22,3

Direktavkastning, %

5,7

4,4

2,9

2,9

2,0

Börskurs/eget kapital per aktie, %

62

169

182

82

188

Börsvärde, MSEK
P/E-tal (ggr)

Resultat per aktie, SEK

2,92

4,73

3,19

1,45

1,71

Utdelning/aktie, SEK (föreslagen 2017/2018)

2,00

2,00

1,25

0,75

0,75

Vägda genomsnittliga antal aktier

76 820 380

76 820 380

76 820 380

76 296 003

75 040 000

Antal aktier vid periodens slut

76 820 380

76 820 380

76 820 380

76 820 380

75 040 000

Antal aktier efter utspädning

76 820 380

76 820 380

76 820 380

76 296 003

75 522 814

sept–aug
2017/2018

sept–aug
2016/2017

sept–aug
2015/2016

sept–aug
2014/2015

sept–aug
2013/2014

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK)
Nettoomsättning

4 760,0

4 916,2

4 723,6

4 588,2

4 742,9

Kostnad sålda varor

–1 818,4

–1 860,0

–1 806,4

–1 831,9

–1 856,6

Bruttoresultat

2 941,6

3 056,2

2 917,2

2 756,3

2 886,4

Försäljningskostnader

–2 431,9

–2 402,6

–2 356,0

–2 384,8

–2 468,9

–227,7

–205,0

–211,9

–173,7

–145,4

–

0,0

–

–

–

Rörelseresultat

282,1

448,6

349,3

197,8

272,1

Justerat rörelseresultat

282,1

448,6

349,3

207,5

295,1

8,0

0,9

1,2

0,7

0,4

–8,0

–22,3

–10,1

–21,8

–68,1

282,1

427,2

340,5

176,7

204,4

–57,6

–63,5

–95,6

–65,3

–75,1

224,5

363,7

244,9

111,4

129,3

Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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HÄR HITTAR
DU SIFFRORNA!
Vill du läsa del 2 av vår års
redovisning? Den hittar du på
www.kappahl.com/ir. I den hittar
du bland annat finansiell redovisning, bolagsstyrnings
rapport och kompletterande
hållbarhetsredovisning.

KAPPAHL-AKTIEN
KAPPAHL-AKTIEN har varit noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sedan den
23 februari 2006. KappAhl-aktien ingår i Nasdaqs index för sällanköpsvaror,
Nasdaq Stockholm Consumer Discretionary. Under räkenskapsåret har marknadsvärdet på aktien minskat med 22,6 procent. Det kan jämföras med Nasdaq
Stockholms All Share-index vars värde ökat med 10,5 procent och Nasdaq
Stockholm General Retailers som minskat med 35,5 procent under samma
period. Se del 2, sid 2–3 för mer aktieinformation.
SEK
62
54

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

6 december 2018
19 december 2018
20 mars 2019
26 juni 2019
9 oktober 2019

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

46
38

12 000
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4 000
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KappAhl
Omsatt antal aktier i 1 000-tal per månad
OMX Stockholm General Retailers PI

Maj

Jun

Jul

Aug

OMX Stockholm PI

KappAhls årsredovisning del 1 på svenska och
engelska skickas till aktieägare och andra intressenter som efterfrågar den. Beställning kan göras
via www.kappahl.se/ir. KappAhls årsredovisning
del 2 finns för nedladdning på samma plats
på hemsidan.
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KappAhl AB, Box 303, 431 24 Mölndal
Telefon: 031 - 771 55 00
www.kappahl.se
Kontakta oss gärna via formuläret på
www.kappahl.se/kontakt eller
via info@kappahl.com
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